
TTB olarak öteden beri, hekimlerin ve sağlık
çalışanlarının özlük hakları mücadelesini, yurttaşların
sağlık hakkı mücadelesi ile birleştiren bir yerden
çabalarımızı sürdürüyoruz.

Hekimler ve sağlık çalışanları temel hakları için
mücadele ediyorlar. Mücadelenin ana başlıklarını ise şu
şekilde sınıflandırıyorlar: Güvenceli iş, güvenceli
ücretlendirme, şiddetten arındırılmış güvenli çalışma
koşulları ve mesleki bağımsızlık. 

Türkiye’nin TTB’ne ihtiyacı olduğunu
biliyorum. Gerek hekimlerin gerek
yurttaşlarımızın TTB’ne ihtiyacı olduğunu
biliyorum. TTB’nin dünyada öne çıkan bir
hekim örgütü olduğunu biliyorum. Bu

saygınlığı ile önümüzdeki dönem daha
etkin daha öne çıkan işler

yapabileceğine inanıyorum.

Gezi direnişinde yurttaşlarımıza acil sağlık hizmetleri
sunmaya çalışan hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik
saldırılar, gözaltılar gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı tabip
odalarına soruşturmalar açtı. Bu dönemde bunlara karşı
mücadele etmeye, iyi hekimlik değerlerini, evrensel
hekimlik değerlerini savunmaya çalıştık. Türkiye’deki
hekimler ve onların gerçek örgütü olan TTB, gerek ülke
içinde gerekse uluslararası düzeyde takdir toplayarak ve
itibarını artırarak bu süreçten başarıyla çıktı. 

Gezi direnişi süreci ve oradaki hekimlerin tutumu ne
yazık ki iktidarı tamamen insanlık yararına yürütülen
sağlık hizmetlerini suç ilan eden bir takım yasal
düzenlemeler yapmaya itti. Acil durumlarda tıbbi
yardımları suç sayan ve ihtiyacı olanlara yardım eden
doktorlara ağır para ve hapis cezaları öngören bir yasa
kabul edildi. Gerek TTB gerek tabip odalarımız sayısız
defada açıklamalarda bulundular ve kendilerini bağlayan
temel yasanın evrensel hekimlik ilkeleri olduğunu
bunlardan vazgeçemeyeceklerini ve nerede
kendilerine ihtiyaç var ise koşup orada
yurttaşlarımıza yardım edeceklerini ilan ettiler.

Türk Tabipleri Birliği’ne bağlı tabip
odaları seçimli olağan genel
kurullarını gerçekleştirdi. 2014-2016
dönemi için tabip odaları, Nisan ve
Mayıs aylarında gerçekleştirdikleri
seçimli genel kurullarında;  yönetim,
denetleme, onur kurulu üyeleri ile Türk
Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
seçimlerinde oy kullanacak
delegasyonunu belirledi. Genel
kurullarını tamamlayan tabip
odalarının seçili kurullarını ve elimize
ulaşan oda başkanlarının mesajlarını
Haziran sayımızda yayımlıyoruz.
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Tabip odaları
yeni
yönetimlerini
belirledi

Soma ne yana
düşer usta,
Bükköy ne yana…
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Sağlık hizmetlerinin
ticarileştirilmesi 
acilleri çökertti

“Acaba 2009’da Bükköy maden
kazasında daha büyük tepkileri
gösterebilseydik, işçi sağlığı alanında
yaşanan bu piyasalaşmanın peşine
binlerce şirket kurarak sıralanan
meslektaşlarımızla daha çok şey
paylaşsaydık, kısacası işçi sağlığı
piyasasının kurallarını yıkabilseydik
Soma “faciası” acaba yaşanmayabilir
miydi?”
Dr. Bülent Aslanhan’ın
yazısı… 2

11

gündem...

Prof. Dr. Gülriz 
Erişgen’in 

yazısı sayfa 3’te

Bu daha 
başlangıç…

Gezi Direnişi sırasında 8 Temmuz 2013 günü hukuksuz bir şekilde gözaltına
alınan Taksim Dayanışması üyelerine açılan davanın ilk duruşması 12
Haziran 2014 Perşembe günü Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 33. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Hiçbir hukuki kanıt olmadan, tamamen polis tarafından uydurulmuş
fezlekelere dayanarak hazırlanan ve mahkeme tarafından daha önce iki kez
reddedildiği halde siyasi iktidarın Taksim Dayanışması’ndan “suç örgütü”
yaratma konusundaki ısrarlı çabasının sonucu olarak kabul edilen
iddianame ile açılan davanın “sanıkları” arasında, Taksim Dayanışması’nda Türk Tabipleri
Birliği’ni temsilen bulunan İstanbul Tabip Odası Eski Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu da
yer alıyor. Dr. Ali Çerkezoğlu ile Gezi direnişi ve bu hukuksuz yargılama
süreci üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. 10-11

“Örgütlü olmak ve
örgüt kurmak
hayatımın en doğru
işlevlerinden biri!”

Türk Tabipleri Birliği 64. Büyük Kongresi (Seçimli), 28-29 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara’da
düzenlenecek. TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan’la, görevde bulundukları 
2 yıl süresince yürüttükleri faaliyetler ile Türkiye sağlık ortamına ilişkin bir söyleşi gerçekleştirdik.

Seçimler bitti,
sıra GÖREVDE!

8-9
TTB Merkez Konseyi Genel
Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan
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Hatırlıyorum ve hatırladıkça ken-
dime kızıyorum. Hepimize kızı-
yorum.  
Yıl 2009. Aylardan Aralık. Yeni
yıla 20 gün var. Canımız yandı. 
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi
Bükköy’de kömür çıkarılan ma-
dende patlama oldu ve 19 emekçi
yanarak hayatını kaybetti. Tıpkı
Soma’da yaşadıklarımız gibi. Ma-
denin giriş kapısında bekleyiş baş-
ladı. Medyanın canlı yayın araçları
hızla İstanbul’dan ulaşıp “haber
geçmeye” başladı, bir süre sonra
“siyasi aktörler” bölgeye ulaştı,
birçok TV kanalı canlı yayın ger-
çekleştirdi, mikrofonlar kime uza-
tılmış ise kendi meşrebince değer-
lendirmeler yaptı. Bir köşede “ses-
sizce” bekleyenler oldu. 

O “sessizler” konuşmadılar hiç.
Beklediler sadece. Arada bir “dua
ediyoruz, bekliyoruz” dediler. Ko-
nuşmadılar.
Sessizce bekleyenler madende gö-
çük altında kalan işçilerin eşleri,
çocukları, kardeşleri, yakınları idi.
Konuşmadılar hiç. Yüzlerinden
belli idi, son bir umut ile ama illaki
umut ile beklediler. Konuşmadılar.
Umut ettiler. Dua ettiler. Beklediler.
Sustular. Spikerlerin mikrofonlarına
itibar etmediler. Sustular. Beklediler.
Umut ettiler. Sonra sabaha doğru
haber geldi. Hepsi ölmüştü. Umut
bitmişti. Ağladılar sadece. 19 maden
emekçisi çıkamadı o ocaktan. Biz
de sadece bekledik.

Sonra demeçler başladı ekranlardan
akmaya. Sonra Bakanlar konuştu
“güzel öldüler, dert etmeyin” de-
diler. Sonra muhalefet iktidarı eleş-
tirdi. Sonra Maden Mühendisleri
Odası açıklamalar yayınladı. Sonra
biz Bursa Tabip Odası açıklama
yayınladık. Sonra TTB açıklama
yayınladı. Sonra TMMOB yayın-
ladı. 

Sonra hepimiz; “taşeronlaşma”, “iş
güvenliği ve işçi sağlığının piya-
salaşmasının neler yarattığını ha-
tırlattık”, “teknik analizler” yaptık,
“madenlerde nasıl çalışılması ge-
rektiğini” hatırlattık, sonra “üzgü-
nüz” dedik, “gereken tedbirler alın-
saydı…” dedik, sonra tekrar döndük
“piyasalaşma” dedik, “taşeronlaş-
ma” dedik, sonra “yüksek siyase-
timiz” gereği işi ileri götürüp “ka-

pitalizmin vahşi sömürüsünün aldığı
canlar” dedik, “sömürü düzeni”
dedik, “liberalizasyon” dedik, “kar
hırsı” dedik. Basın açıklamaları
yaptık. Sonra yine basın açıkla-
maları yaptık. Basın çoğu zaman
yazmadı bile bizim bu açıklama-
larımızı…
“Sessizce bekleyenler” cenazelerini
yerlerine yerleştirdi.
“Sessizler “ cenazelerini yerlerine
yerleştirdiler biz açıklama yaptık.
Ben niye eksik kalayım, ben bile
yapmışım bir açıklama ve şöyle
yer almış basında: 
“Bursa’nın Mustafakemalpaşa İl-
çesi’ne bağlı Bükköy’deki kömür
madeninde grizu patlaması nede-
niyle 19 işçi göçük altında kalarak
can verdi.
Bük Madencilik İşletmesi’ne ait
kömür ocağında, 220 metre de-
rinlikte akşam vardiyasında çalı-
şırken meydana gelen göçük ne-
deniyle mahsur kalan işçilerin ta-
mamına henüz ulaşılamadı. Bursa
Tabip Odası Başkanı Bülent As-
lanhan, Mustafakemalpaşa’da ma-
den ocağında meydana gelen gö-
çük ile ilgili olarak yaptığı açık-
lamada ‘gaz kontrolleri’ konu-
sundaki ihmale dikkat çekti. 
Aslanhan, Mustafakemalpaşa’da
maden ocağında meydana gelen
göçük ile ilgili olarak, ‘’Teknik
raporları ilerleyen günlerde hep
beraber göreceğiz. Anlaşılan odur
ki burada ‘gaz kontrolleri’ konu-
sunda sorun vardır’’ görüşünü
savundu. Aslanhan, geçimini zor
koşullarda kazanmaya çalışan 19
işçinin yaşamını yitirmesinin Bur-
sa’daki tüm hekimlerde derin
üzüntü yarattığını, bu acıyı pay-
laştıklarını, ölenlerin yakınlarına
baş sağlığı ve sabır dilediklerini
ifade etti. Yetkililerin açıklamala-
rının, her iş kazasından sonra ya-
pılan ‘’kuru ve bildik açıklama-
lar’’ın ötesine geçemediğini ileri
süren Aslanhan, şunları kaydetti:
“Sözde ülkemizde madencilik ala-
nında ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’
ile ilgili bir dizi düzenleme var.
Hatta bu başlıkta ayrı bir yönet-
melik bile mevcut. Ancak ülkenin
dördüncü, sanayi denince ikinci
büyük kenti olan Bursa’da göçük
altında kalan insanımızı kurtara-
cak ekipman yok. Böylesi olağan
dışı hallerde/krizlerde krizi yöne-
tecek yöneticiler ve bu işleri kota-
racak beceri yok.” 

Aradan beş yıl geçmiş. Açıklamanın
genel kapsamını hatırlamıyorum
bile. Hayat akıp gidiyor işte. Ama
basında bunlar yer almış.

Ancak hatırladıklarım var. Neden
böyle oluyor? Ne oldu? Neden
diye?  “Kurcaladım” biraz. “Bu
maden ocağının işyeri hekimi kim
acaba?” diye sordum ilk önce. Sağ-
lık sistemi yeni bir “piyasa mode-
line” geçmişti ve Bursa’da aile he-
kimliği uygulaması başlamıştı o
sıralarda. Maden ocağının işyeri
hekimi yoktu. Çünkü Bursa’da bir-
çok meslektaşımız aile hekimi ol-
mayı tercih etmiş ve doğal olarak
işyeri hekimliğini bırakmıştı.
Maden ocağındaki hekim arkada-
şımız üç ay önce, işte bu nedenle -
aile hekimi olduğundan dolayı- iş-
yeri hekimliği görevinden ayrılmıştı.
Maden ocağının işyeri hekimi yoktu
yani. 
Sonra eski işyeri hekimi arkadaşı-
mızla bir telefon görüşmesi yaptım.
Üzgün ve tedirgindi. 
Sonra iş güvenliği uzmanı ile gö-
rüştüm. 
Sonra anladık ki maden ocağında
standartlara uygun “grizu sensoru”
yoktu.  
Sonra anladık ki sensorların bir
kısmı sökülmüş ya da hiç konul-
mamıştı. Sekiz olması gereken sen-
sor sayısı sadece dört idi ve bu ye-
tersizdi. Nedenini sorduk. Maliyet
hesabı! 
Sonra açıklamalar gelmeye başla-
dı.

“DİSK Genel Başkanı Süleyman
Çelebi, Bursa’da maden ocağında
meydana gelen göçükle ilgili so-
rumluların bir an önce ortaya çı-
karılarak, hesap sorulmasını is-
tediklerini bildirdi. Çelebi, Bur-
sa’nın Mustafakemalpaşa ilçesin-
de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Ömer Dinçer’in ‘sürekli
kontrol edildiğini söylediği’ Bükköy
Madencilik İşletmesine ait kömür
ocağındaki patlama sonucu 19 iş-
çinin hayatını kaybettiğini hatır-
lattı. 2006 yılı Haziran ayında Ba-
lıkesir’de bir kömür ocağında ya-
şanan grizu patlamasında da 17
işçinin hayatını kaybettiğini anım-
satan Çelebi, şöyle devam etti:
‘’Bugüne kadar Türkiye’de ger-
çekleşen maden kazalarında bin-
lerce işçi hayatını kaybetmiş, bir
o kadarı da yaralanmıştır. İşçi sı-
nıfının yalnızca Zonguldak’ta ver-
diği ölü sayısı 3 bin 500’ün üze-
rindedir. Bunun nedeni, çalışan-
ların insanca çalışma koşulların-
dan yoksun bırakılması ve aşırı
kar hırsıdır. Bursa’daki patlama-
nın da ana nedeni, ölçüm yapıl-
maması ve havalandırma eksikli-
ğidir. Denetimler hem eksik hem
de şeklen yanlıştır. Denetlemelerde,
hayati tehlike barındıran işletme-
lerin kapatılması gerekir.”

Yine Çalışma Bakanlığı “sözde de-
netleme” yapmış. Yine “soruna
rastlanmamış”. Soma’daki durumun
aynısı yani. Hep aynı yani!

Sonra “sessizlerin” kısa, kıyıda kö-
şede haberleri çıktı. Sessiz ve ya-
lın.

AİLELER GÖZYAŞLARINA 
BOĞULDU 
Bursa’nın Kemalpaşa ilçesine bağ-
lı Bükköy’de bir maden ocağında
meydana gelen grizu patlamasında
hayatını kaybeden işçiler geride
gözü yaşlı aileler bıraktı. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer
Dirçer’in ‘Kurtulan olacağını tah-
min etmiyoruz’ açıklamasıyla ümit-
lerini kaybeden işçi yakınları ocak
çevresinde gözyaşı döküyor. Ma-
dende göçük altında kalan işçi-
lerden Emir Ali Turhan’ın Tun-
celi’de jandarma komando olarak
vatani görevini yaptıktan sonra 4
ay önce askerden geldiği ve ma-
dende çalışmaya başladığı öğre-
nildi. Yakınları Emir Ali Turhan’ın
işlerini biran önce yoluna koy-
duktan sonra para biriktirip ev-
lenmeyi hayal ettiğini söyledi. 

Soma cinayetleri sonrası haberler
gibi yani. Dramlar öne çıktı! Sonra
Bükköy Maden Ocağı duruşmaları
başladı Bursa’da.
İlk duruşmalara yaşamını kaybeden
madencilerin yakınları “pankart
açarak” geldiler. Bizde katıldık on-
lara. Sonra duruşma ertelendi. Sonra
yine geldiler. Sonra yine ertelendi.
Duruşmalar ilerledi. Zaman geçti.
Duyarlılık zayıfladı. Sonra yerel
basının küçük haberlerinde görür
olduk duruşma haberlerini. Sonra

Dr. Bülent Aslanhan

Soma ne yana düşer usta, Bükköy ne yana…
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Son günlerde Türk Tabipler Birliği’nde hummalı bir genel
kurul hazırlığı var. Çalışma raporunun tamamlanması
bu hazırlıkların önemli bir kısmını oluşturuyor. Geçen

iki yıl gözlerimizin önünden geçiyor yeniden… İyi hekimlik de-
ğerlerinin korunması ve herkesin sağlık hakkını kullanabilmesi,
gereksinimi kadar sağlığa ulaşabilmesi için merkezi kurulların,
kolların, çalışma gruplarının, aktivistlerin, hekimlerin yoğun
emekleri ile dolu bir çalışma dönemi yaşanmış.  Bir yandan iyi
hekimlik yapmamızın önündeki engeller, bir yanda en temel
hakkımız olan sağlığımızı bozan etmenler ile mücadele ettiğimiz
iki yıl daha…

Yine de soruluyor: Türk Tabipleri Birliği ne yapıyor? Bunca
emeğe rağmen neden hep bu soruyu soruyoruz? 

Karşımızda emeği, insan ve çevre sağlığını hep daha fazla kar
etmek için sömüren bir sistem ve bu sistemi baskı, korku, zorla
sürdürmeye çalışan, toplumu geriye götüren, örgütsüzlüğe iten
bir hükümet var. İşte hastanelerde performans ve ciro baskısı ile
uzun saatler çalışan hekimler, işte Soma, işte Gezi… Emeğine,
canına, sağlığına, geleceğine, çevresine sahip çıkan herkese gaz,
su, cop, gözaltı, tutuklama… İnsanlara yaslarını bile yaşatmayan,
kayıplarını anmalarına bile tahammül edemeyen bir anlayış var
karşımızda. 

Diğer meslek ve emek örgütleri gibi Türk Tabipleri Birliği ve
tabip odaları baskı altında. Torbalardan çıkan yasa maddeleri ile
yetkileri, gelirleri tırpanlanıyor. Yöneticilerine davalar açılıyor,
hekimler, tıp öğrencileri gözaltına alınıyor, tutuklanıyor.  

Bütün bu baskılar altında verilen emeğe rağmen, “TTB ne ya-
pıyor?” sorusunun nedeni bazen yavaşlatsak ve püskürtse de ya-
pılanları engellemeye ve geri çevirmeye gücümüzün yetmemesidir
diye düşünüyorum. Bence bir nedeni de Türk Tabipler Birliği’nin
tüm zayıflatma çabalarına rağmen hala direnme gücü olan örgüt-
lerden biri olması ve beklentinin yüksekliği. Türkiye’nin gündemine
bir bakın; barış, demokrasi, emek, çevre, çalışma koşulları, işçi
sağlığı, iş cinayetleri, protestolar, protestoculara saldırılar, biber
gazı… Sağlığın temel belirleyicilerini doğrudan ya da dolaylı et-
kiliyor bunların hepsi ve bir hekim örgütü olarak Türk Tabipleri
Birliği’nden bunlara dair bir görüş bildirmesi, tavır koyması,
mücadeleye katkı vermesi bekleniyor. Şüphesiz bir hekim örgütüne
yaraşır şekilde, bilgiye, kanıta dayalı, iyi hekimlik değerleri çer-
çevesinde… 

Bu genişlikte ve nitelikte görüş oluşturmak, bunları hayata ge-
çirecek eylem ve etkinlikleri planlamak, bu planları uygulamak
çok yoğun emek, akıl-fikir gerektiriyor. Bunları yapmaktan, mü-
cadeleden vazgeçemeyeceğimize göre yapılanların etkili ve
görünür olması için katılan emeği, aklı-fikri artırmamız gerek.
Meslektaşlarımız, öğrencilerimiz olup bitenlere hiç de duyarsız
olmadıklarını gösterdiler bize Gezi olaylarında. O halde neden
bu duyarlık Türk Tabipleri Birliği çatısı altında örgütlenip müca-
delesini sürdürmesin? Özellikle çeşitli yargı-önyargılarla meslek
örgütünden uzak duran genç hekimleri bu mücadeleye çekmenin
yollarını bulmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde en önemli
işin bu olması gerektiğini düşünüyorum.

Bu dönem emeği geçen herkese teşekkürler, elinize, aklınıza
sağlık. Önümüzdeki dönem için hepimize kolaylıklar dilerim.

gündem...
haberleşemez olduk. İzledik sadece.
Bazen duymadık bile.
Sonra dava sonuçlandı ve dava so-
nucu basında şöyle yer buldu.

“Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde yapılan ve karar aşa-
masına gelen yargılamanın bugün
yapılan duruşmasına Nurullah
Ercan, Orhan Latif Ercan, Kasım
Karataş ve Ahmet Yalvaç katıl-
mazken, diğer tutuksuz sanıklar
Fahrettin Şolpan, Hayrettin Çelik
ve Bayram Erdoğan avukatlarıyla
hazır bulundu. Ölen madencilerin
yakınlarının da katıldığı duruş-
mada son sözleri sorulan sanıklar,
suçsuz olduklarını ve çok üzgün
olduklarını belirttiler. 
Sanıklar ifadelerinde patlamada
yaşamını yitiren Ramazan Başte-
pe’nin olay anında gaz ölçüm ale-
tini yanına almayarak ölçüm yap-
madığını, yine kazada yaşamanı
yitiren Mehmet Kuşoğlu’nun da
çalışan işçileri güvenli bölgeye al-
madığını iddia ederek, beraatlerini
istediler.  
Yargılamaya bir saat ara veren
mahkeme heyeti daha sonra ka-
rarını açıkladı. Sanıklardan Bük-
köy Madencilik Yönetim Kurulu
Başkanı Nurullah Ercan’a önce
6 yıl hapis cezası veren mahkeme
heyeti sanığın iyi halini dikkate
alarak bu cezayı 5 yıla indirdi.
Sanıklar Kasım Karataş ve Orhan
Latif Ercan’a da 5’er yıl hapis
cezası veren mahkeme, Bayram
Erdoğan, Fahrettin Şolpan ve
Hayrettin Çelik’i önce 8’er yıl ha-
pis cezasına mahkûm etti. Mah-
keme 3 sanığın iyi halini dikkate
alarak cezalarını da 6’şar yıl 8’er
aya indirdi. Ahmet Yalvaç ise be-
raat etti.

ÖLEN MADENCİLERİN 
YAKINLARI TEPKİLİ
Duruşma sonrası tutuksuz sanıklar
adliyeden koşarak uzaklaşırken,
kararı az bularak tepki gösteren
ölen maden işçilerinin yakınları
ise baygınlık geçirdi. Bayılanlara
adliye önüne çağrılan 112 Acil
Servis ekipleri müdahale etti.

PATRONLAR DA CEZA ALDI
Ölen madencilerin avukatlarından
Mehmet Çetin, “İhmaller sonucu
meydana gelen bir kaza. Karara
itiraz edeceğiz. Ancak bu cezalar
bir nebze de olsa bizi teselli ede-
biliyor. Çünkü bugüne kadar pat-
ronlar hep beraat etmişler. Bugün
patron diyebileceğimiz 3 sanık
ceza aldı. Yargıtay onarsa en az
3’er yıl hapis yatacaklar” dedi.”

19 maden emekçisi öldü. İlk kez
dört sensoru takmayı bile maliyet
sayan patronlar ceza almış oldu.
Avukatlar tarafından bu durum
memnuniyetle karşılandı. Aslında

savunmalardan anladığımız kada-
rıyla işverenlere göre hatalı kim?
Patlamada yaşamını yitiren ve gaz
ölçüm cihazını yanına almayan bir
işçi!

Biliyor musunuz aslında tüm ma-
denler Soma gibi. Yargıtay Musta-
fakemalpaşa’daki katliam ile ilgili
sıralanan ihmallerin Soma Katlia-
mı’na benzemesi dikkat çekiyor
ve gerekçeli kararda madde madde
sıralanan ihmaller şöyle ifade edi-
yor:

- Metan gazı göz ardı edildi.
- Erken uyarı sistemi kurulmadı.
- Yeterli sayıda gaz ölçüm cihazı
yok.
- KÜLDESAK yani yeterli hava-
landırma sistemi kurulmadı.
- Grizu olduğu biliniyordu.
- İş güvenliği dersi verilmedi.
- Emniyete aykırı ocak işletildi.

Soma katliamının “teknik raporla-
rı”nı hala bilmiyoruz ama inanın
çok farklı olmayacak. Yaklaşık yir-
mi yıldır işçi sağlığı alanı ile uğraşan
bir hekim olarak biliyorum ki iş
kazaları ne kader ne de “fıtrat”…

Bu kazaların; % 50’si kolayca, %
48’i sistemli çalışma ile, % 2’isi
çok zorda olsa önlenebilir ama ger-
çekten önlenebilir.

Şimdi başta Başbakan olmak üzere
ilgili tüm kamu yöneticileri “ma-
zeret üstüne mazeret” anlatıyorlar.
Şimdi sayı ile değil can olarak 301
emekçimiz üzerinden “çocukları
okuyacak, ev verilecek, tazminat
ödenecek, yaraları sarılacak” açık-
lamaları yapılıyor.
Şimdi; biz bu “utanmazlığı” yıllardır
anlatmaya çalıştığımız ama karşılık

bulamadığımız “piyasalaşma”, “ta-
şeronlaşma”, “kar hırsı” üzerinden
bir kez daha anlatmaya çalışıyoruz.
Şimdi hayat akıyor. Bükköy’de
akan ve son bulan hayatlar mah-
keme koridorlarına sıkıştı.
Şimdi biz Bükköy’de “büyüteme-
diğimiz” “maden ocağı gerçeğinin”
sonuçlarını Soma’da yaşadık. 
Şimdi bildik ve tekrar eden Bakan
“demeçlerini” dinliyor ahali. Şimdi
bizde “bildik açıklamalarımızı” sa-
dece yerini ve sayısını değiştirerek
yeniliyoruz…

Kendime/ bize çok kızıyorum.
Acaba 2009’da Bükköy maden ka-
zasında daha büyük tepkileri gös-
terebilseydik, işçi sağlığı alanında
yaşanan bu piyasalaşmanın peşine
binlerce şirket kurarak sıralanan
meslektaşlarımızla daha çok şey
paylaşsaydık, kısacası işçi sağlığı
piyasasının kurallarını yıkabilseydik
Soma “faciası” acaba yaşanmaya-
bilir miydi?

Bilmiyorum. Bildiğim bir şey var.
O da şairin söylediği;  “…tarihsel,
sosyal, ekonomik şartların zaruri
neticesi bu deme, bilirim, bilirim,
o nesnenin önünde başımla eğilirim
ama bu yürek, o bu dilden anlamaz
pek…”

Soma katliamı beni çok hırpaladı.
Kendime ve bize çok kızıyorum.
Katliam boyutlarına ulaşan bu ka-
zalarının “görünürlüğünü” daha da
büyütebilirdik diye… 
Ama olmadı işte yapamadık.  
Bükköy oldu. 
Sonra Soma. 
Peki, bundan sonrası? 
Bilmiyorum. 
Bilen varsa paylaşalım lütfen.

Bu daha 
başlangıç…



Türk Tabipleri Birliği’ne bağlı tabip odaları seçimli olağan genel kurullarını gerçekleştirdi. 2014-2016 dönemi için tabip odaları, Nisan ve
Mayıs aylarında gerçekleştirdikleri seçimli genel kurullarında;  yönetim, denetleme, onur kurulu üyeleri ile Türk Tabipleri Birliği Merkez
Konseyi seçimlerinde oy kullanacak delegasyonunu belirledi. Genel kurullarını tamamlayan tabip odalarının seçili kurullarını ve elimize

ulaşan oda başkanlarının mesajlarını Haziran sayımızda yayımlıyoruz.
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Gaziantep Tabip Odası Genel
Kurulu 3-4 Mayıs 2014 tarihinde
yapıldı.

Gaziantep Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. Hamza Ağca (Başkan)
Dr. Mehmet Çetin 
(Genel Sekreter) 
Dr. Mustafa Erman Çevik
(Muhasip)
Dr. Mehmet İyigün (Veznedar)
Dr. Ercan Küçükosmanoğlu
(Üye)
Dr. Ahmet Doğan Yardı (Üye)
Dr. Özlem Aybastı (Üye)

Gaziantep Tabip Odası
Başkanı Dr. Hamza Ağca’nın
mesajı:

Güç sende, talep ettiğin kadar
varsın!

Mutluluğun resmini yapamaya-
cak olsak da, sağlıkta, her geçen
gün gerileyen hak kayıpları ile
mücadele etmeye kararlıyız. Elbette
7 veya 10 kişi ile değil bütün üye-
lerimizle birlikte, beraber… Mü-
cadele ve müzakere için iletişim
kanallarını açık tutacağız. Web
sayfamız, mail grubumuz,  oda-
mızın telefonları her zaman açık
olacak. Yönetim kurulu toplantıları
üyelerimize açık olacak. Sağlıkta
Dönüşüm Programı’nın hedefi ucuz
iş gücü oluşturmaktır. Kolay uy-
gulayabilmesi, kamuoyu ve halk
desteği sağlanabilmesi için, hastanın

‘memnuniyeti’  ile orantılıdır.
Peki, nasıl bir memnuniyet! Be-

beği için her ay ücretsiz aşı yap-
tırdığında, memnuniyet belirtme-
yen hasta, kağıt parçasındaki ilaç
isimlerinin reçete edilmesinden
büyük memnuniyet duymaktadır.
Ucuz iş gücü oluşturan, memnu-
niyet ararken, nitelik aramayan
yaklaşıma birlikte ‘dur’ diyelim.
Sağlık metalaşırken, mesleki gü-
vencemiz, iş güvencemiz, gelir
güvencemiz azalmaktadır. Döner
sermaye ve performans uygula-
malarında, hesaplanacak katsayı
çeşidi arttıkça, sağlık çalışanı ve
hekim geliri azalmaktadır.
Aile Hekimliği uygulanan ülke-
lerde:  1-Aile Hekimliği 2-Genel
Sağlık Sigortası 3-Sevk zinciri
birlikte uygulanır. Üçlemenin bir
tanesi eksik ise ‘sistem’ sistem
olmaz. Bizde adı var kendi yok.
Buna rağmen memnuniyet sağla-
nabiliyorsa bu arkadaşlarımızın
başarısıdır. Siyasetçi ve idareciler
Aile Hekimliğinden memnuniyeti
kendilerinin sağladığını göstermeye
çalışabilir ama özveri ile çalışan
meslektaşlarımız, Aile hekimliğini
toplumda ‘görünür’ hale getirmiştir.
Aile Hekimliğinin disiplin olması,
çalışanlara yük olmaması için bir-
likte çaba göstermeye hazırız.

Özel ve devlet hastanelerinde
programın ana unsuru olan tedavi
edici hekimlik ve sağlık hizmetini

sunan arkadaşlarımızın ağır iş yü-
künü dengelemek, gelecek kay-
gılarını azaltmak için birlikte çaba
göstermeye hazırız.

Tıp Fakültelerinin eğitim kuru-
mu olması hizmet üretmesine engel
olmadığı gibi, hizmet üretmesi ge-
reği eğitimin önüne geçmemelidir.
Özgür bilim, geleceğin, başarının
ve ‘buluşun (icat)’ teminatıdır.
Üniversitelerde, meslektaşlarımızın
kendilerine ve topluma en yüksek
yararı sağlayabilmeleri için, meslek
örgütünden beklenebilecek katkı
ve desteği kararlılıkla sunmaya
hazırız.

Bazen bir öncekine zıt, her ay
çıkarılan yönetmelik ve genelge-
lerle sağlığın yönetilemez hale ge-
tirilmesine alternatif üretmeye ve
dayatmalara karşı koymaya çaba
göstereceğiz.

İş yeri hekimliğindeki dağınıklığı
gidermeye çalışacağız.

Hekim meclisi oluşturarak he-

kimlerin sorunlarını daha sık gö-
rüşmelerini ve çözüm üretmelerini
sağlayacak zemini oluşturmaya
çalışacağız. Asistan Hekim Ko-
misyonu ve öğrenci kolu ile he-
kimliğin her aşamasında etkinli-
ğimizi yaygınlaştıracağız. 17 Nisan
tarihini Dr. Ersin Arslan’ı anma,
Sağlık Çalışanlarına Mobbing’i
ve Sağlıkta Şiddeti Kınama Günü
olması için çaba göstereceğiz. Bi-
namızın yasal mücadelesini sür-
düreceğiz. Kendimize ait mekan
edinebilmek için girişimlerde bu-
lunacağız. Asgari Hekim Geçim
Endeksi oluşturarak hekim eme-
ğinin ucuzlatılmasına dikkat çe-
kerek, ucuzlatmaya engel olmaya
çalışacağız. Koruyucu hekimliği
önceleyen,  reçete kısıtlamalarının
olmadığı, genel bütçeden finanse
edilen, nüfusa orantılı olarak ör-
gütlenmiş, kapsayıcı, ekip anlayışı
güden, sevk zinciri kurulmuş, has-
taların müşteri olarak kabul edil-

mediği bir sağlık sistemi istiyo-
ruz.

Ne Yapmalı?
İyi hekimlik uygulamasının, çok

hasta bakmaktan geçmediği, bir
arada çalışan insanların ek ödeme
adı altındaki uygulama ile karşı
karşıya getirilmediği, tıbbi etiğin
geçerliliğini koruduğu, koşullar
için çaba gösterilmeli.

Nasıl Bir Tabip Odası?
Üyeleriyle her zaman organik

bağlar kurup, geliştiren, demokratik
kitle örgütleri ve kamu yönetimi
ile iletişim halinde olan, üyelerinin
mesleki, mezuniyet sonrası ve sü-
rekli eğitimlerine katkıda bulunan,
demokratik hukuk devleti yasaları
çerçevesinde hak arayan tabip oda-
sında, 2014-2016 döneminde yu-
karıda belirtilen değerler doğrul-
tusunda en iyisini yapmaya çalı-
şacağız. 

Kütahya Tabip Odası Genel Kurulu 13
Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Kütahya Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. Reşat Uyar (Başkan)
Dr. Mehmet Fatih Uzun 
(Genel Sekreter)
Dr. Arif Tekeli (Muhasip)
Dr. Kazım Ekmekçi (Üye)
Dr. Salih Eryılmaz (Üye)

Tabip odaları 
yeni yönetimlerini belirledi

GAZİANTEP TABİP ODASI

KÜTAHYA
TABİP ODASI

Kocaeli Tabip Odası 10-11 Mayıs 2014
tarihinde yapıldı.

Kocaeli Tabip Odası
Yönetim Kurulu 

Dr. Serkan Yılmaz (Başkan)
Dr. Burhan Çağlar Usta 
(Genel Sekreter)
Dr. Recep İpçi (Muhasip)
Dr. Mahmut Selçuk Öztürk 
(Veznedar)
Dr. Fatih Mehmet Çağlar (Üye)
Dr. Aslı Gül Akgül (Üye)
Dr. Ceren Akdemir (Üye)

KOCAELİ 
TABİP ODASI

Bolu Düzce Tabip Odası Genel Kurulu
3-4 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Bolu Düzce Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Fatih Demircioğlu (Başkan)
Doç. Dr. Osman Yıldırım 
(Genel Sekreter)
Doç. Dr. Uğur Korkmaz (Muhasip Üye)
Yrd. Doç. Dr. Recep Bayram 
(Veznedar)
Doç. Dr. Abdulkadir İskender (Üye)
Op. Dr. Deniz Öçal (Üye)
Dr. Yusuf Kabataş (Üye)

BOLU DÜZCE
TABİP ODASI

Konya Tabip Odası Genel Kurulu 3-4
Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Konya Tabip Odası Yönetim Kurulu
Uz. Dr. Halil Öztürk (Başkan)
Dr. Kemalettin Şahin 
(Genel Sekreter)
Dr. Ali Kavaf (Muhasip)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Erayman 
(Üye)
Yrd. Doç. Dr. Hakkı Hakan Taşkapu 
(Üye)
Uzm. Dr. Sami Erdem (Üye)
Dr. Mehmet Sabri Doğan (Üye)

KONYA TABİP
ODASI



Batman Tabip Odası Genel Ku-
rulu 10-11 Mayıs 2014 tarihinde
yapıldı.

Batman Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. Zülfikar Cebe (Başkan)
Dr. Ömer Faruk Erin 
(Genel Sekreter)
Dr. Veysi Ayhan 
(Mali Sekreter)
Dr. Şerif Önder 
(Veznedar)
Dr. Soner Ozaner (Üye)
Dr. Faysal Adıyaman 
(Üye)
Dr. Talat Kardaş (Üye)

Batman Tabip Odası Başkanı
Dr. Zülfikar Cebe’nin mesajı:

Batman Tabip Oda-
mız kurulduğu günden
beri EDTTB gelene-
ğinden gelen meslek-
taşlarımız tarafından
bugüne kadar başarılı
bir mücadele ivmesi
ile getirilmiştir. Sağlık
emekçilerinin özlük
hakları savunusunun
yanı sıra ülke, bölge
ve Batman sağlık or-
tamına birçok katkı
sunmuş olan odamız;
demokrasi, insan hak-
ları ve barış mücade-
lesini de bütünlüklü ve ilkeli bir
tutumla bu güne kadar sürdürm-
üştür.

Yeni dönemde bu mücadele iv-
mesini daha da yükseltmek ve
mesleki bağımsızlığımız başta ol-

mak özere mesleki ilkelerimize
yönelen her türlü piyasacı yakla-
şıma karşı mücadelemizi TTB ve
diğer Tabip Odalarımız ile beraber
güçlenerek sürdüreceğimizden kuş-
kumuz yoktur.

Bilindiği gibi hekimler olarak
mesleğimiz adına zor günlerden
geçiyoruz. Çalışma alanlarımızda
yaşadığımız sorunlar birbirine çok
benzeşti, hatta aynılaştı. Emek sö-
mürüsünün giderek arttığı sağlık
iş kolundaki biz hekimlerin de
ücretli çalışan birer emekçi konu-
muna geldiği gerçekliği bizleri
tüm emekçilerin hakları için mü-
cadeleyi yükseltme ve ortaklaş-
tırma gerekliliği ile karşı karşıya
bırakmaktadır.

Ülkemizde 10
yılı aşkın bir sü-
redir tüm itirazla-
rımıza rağmen ıs-
rarla uygulanan
IMF Patentli Sağ-
lıkta Dönüşüm
Programı sonucu
bizlerin ve halkı-
mızın yaşamının
bir parçası haline
getirilen; perfor-
mans uygulaması,
şiddet, emek sö-
mürüsü, esnek ve
kuralsız çalışma,

taşeronlaştırma, sağlık hizmetinde
nitelik sorunu, mobing, değersiz-
leştirme, kimliksizleştirme, rekabet,
kar, ciro, müşteri, angarya, sürgün
mahiyetinde geçici görevlendir-
meler, katkı-katılım payları gibi

saymakla bitiremeyeceğim kadar
fazla olan tüm bu olumsuzluklarla
mücadele etmenin gerekliliği aşi-
kardır.

Değerli dostlar toplumsal barış
olmadan sağlıktan bahsedileme-
yeceği gerçeğinden yola çıkarak
coğrafyamızda Kürt sorununun
çözümsüzlüğünden kaynaklı olarak
yaşanan çatışmalı sürecin yarattığı
acılar ve tahribatlar karşısında her
zaman barış, adalet, eşitlik, öz-
gürlük ve insan yaşamının kutsi-
yetinden yana taleplerimizi dil-
lendirdik. Savaşın en büyük halk
sağlığı sorunu olduğu gerçekliğini
yıllardır her platformda dillendi-
rirken sağlıkçılar olarak büyük
emeklerle eradike ettiğimiz kıza-
mık, polio gibi bulaşıcı hastalık-
ların bu günlerde tekrar toplum
sağlığını tehdit eder boyutlarda
yaygınlaşmasının bölgemizde ya-
şanan savaş süreçlerinden ayrı de-
ğerlendirilmesi olanaksızdır. Biz
hekimler mesleğimizin gereği ola-
rak insanlığı acılara sevk edecek
ve insan yaşamına son verecek
her türlü olumsuzluk-
la mücadele etme gibi
doğal bir görevle kar-
şı karşıya olduğumu-
zun bilincindeyiz. 

Değerli hekimler;
burada sayamayaca-
ğımız daha birçok
olumsuz uygulamaya
karşı insanlığın ev-
rensel değerleri ve
mesleğimizin etik il-
keleri ışığında ilkeli,
bütünlüklü, kararlı ve
meşru bir direnişi hep
beraber sürdürme ge-

rekliliği ile karşı karşıyayız.
Değerli meslektaşlarım, sağlığın

ve hekimliğin çağdaş yorumlan-
ması ile hekimler olarak artık bi-
liyoruz ki toplumsal sağlıklılık
hali ve toplumcu hekimlikten bah-
setmek gerekir. Bu anlamda ikti-
darın ve sermayedarların adeta
hekimliği poliklinik ve ameliyat-
hane odalarına sıkıştırmaya çalışan
anlayışları yanında toplumda oturt-
maya çalıştıkları tüketime dayalı
sağlık algısını da reddediyoruz.

Toplumun sağlıklı olma halini
etkileyen etmenlerden olan; savaş,
gelir dağılımındaki uçurum, kirli
çevre ve sular, sağlıksız konutlar,
yetersiz beslenme, anti-demokratik
iktidar uygulamaları ve taşeron
çalışma biçimi gibi birçok alanda
mücadeleci bir demokratik kitle
örgütü olarak faaliyetlerimizi yü-
rütmeye devam edeceğiz. Yanı
sıra halkın eşit, ücretsiz, anadilinde
ve nitelikli sağlık hizmeti alma
hakkını her zaman savunacağız.
Gelinen aşamada her yeri yamalı
hale gelen mevcut sağlık sisteminin

toplum-
sal yarar getirmediği
ve başarısız olduğu da aşikardır.

Sonuç olarak önümüzde yeni
bir dönem var. Daha güçlü müca-
dele etmek için tüm meslektaşla-
rımızı beraber olmaya davet edi-
yoruz. Biliyoruz, örgütlülüğümüzü
geliştirdikçe ortak aklı daha çok
devreye koyacak ve daha etkin
işler yapacağız. En önemlisi de
umudu büyüterek korku duvarlarını
beraber yıkacağız.

Bizler hep birlikte gecenin zifiri
karanlığının sonunda doğacak gü-
neşi selamlamak için yola çıktık.
Kendimize güveniyoruz çünkü gü-
cümüzü mücadele tarihimizden
ve ilkelerimizden alıyoruz. Mü-
cadeleci, direngen, demokratik,
şeffaf, katılımcı ve en önemlisi
tüm zorluklara inat güler yüzlü
bir tabip odası yönetmeyi hedef-
liyoruz. Hep birlikte daha yaşanılır
bir dünya ve ülkede buluşmak di-
leği ile selam ve dayanışma duy-
gularımı iletiyorum.

BATMAN TABİP ODASI

Haziran 2014
Tabip odaları

yeni yönetimlerinibelirledi

5

Bitlis Tabip Odası Genel Kurulu 10-
11 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Bitlis Tabip Odası Yönetim Kurulu
Dr. Osman Fatih Şanlı (Başkan)
Dr. Yusuf Çetin (Genel Sekreter)
Dr. Mehmet Akif Yüzer (Veznedar)
Dr. Güven Çeliktaş (Muhasip)
Dr. Hidayet Kılıç (Üye)

BİTLİS 
TABİP ODASI

Kahramanmaraş Tabip Odası Genel
Kurulu 3-4 Mayıs 2014 tarihinde yapıl-
dı.

Kahramanmaraş
Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. Hafize Öksüz 
(Başkan)
Dr. Ayşegül Bal
(Genel Sekreter)

Dr. Hacı Ali Genç 
(Muhasip)
Dr. Akif Emlik 
(Veznedar)
Dr. Ahmet Akçay 
(Üye)
Dr. Semiha Cengiz 
(Üye)
Dr. Atike Yıldırım 
(Üye)

KAHRAMAN-
MARAŞ TABİP

ODASI
Adıyaman Tabip Odası Genel Kurulu

4 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Adıyaman Tabip Odası Yönetim
Kurulu

Dr. Süleyman Kılınç (Başkan)
Dr. Ali İhsan Gündoğdu (Başkan)
Dr. Mehmet Metin Yakar (Muhasip)
Dr. Abuzer Uludağ (Üye)
Dr. İbrahim Arslan (Üye)

ADIYAMAN TABİP ODASI

Kırıkkale Tabip Odası Genel Kurulu
4 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Kırıkkale Tabip Odası Yönetim
Kurulu

Dr. Fatih Özdemir (Başkan)
Dr. Şaban Ünsal (Genel Sekreter)
Dr. Alparslan Yiğit (Muhasip)
Dr. Ülker Vural (Üye)
Dr. Faruk Pehlivanlı (Üye)

KIRIKKALE
TABİP ODASI



Bursa Tabip Odası
Olağan Seçimli Genel Kurulu

12-13 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleşti-
rildi.

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu
Dr. Ertuğrul Aydın (Başkan) 
Dr. Ercan Ertürk (Genel Sekreter)
Dr. Yücel Bender (Sayman)
Dr. Levent Tufan Kumaş (Veznedar)
Dr. Emel İrgil (Üye)
Dr. Berrin Böke (Üye)
Dr. Gökan Aktaş (Üye)

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr.
Ertuğrul Aydın’ın mesajı:

Bursa Tabip Odası olarak ön-
ceki yönetimler gibi;  toplumsal
barışı destekleyen, demokratik,
laik, tam bağımsız ve hukukun
egemen olduğu, sosyal devlet
niteliğini koruyan, insan hak-
larını savunan ve çağdaş uy-
garlık düzeyine erişmek hede-
finden ödün vermeyen bir Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni mesleği-
mizin uygulanması için önkoşul

olarak görüyoruz.
Bağımsız, bilimsel, çok sesli, demokratik,

çözüm üreten, birleştiren, meslektaşlarıyla
barışık, iyi hekimlik değerlerine sahip çıkan,
yenilikçi, güler yüzlü bir Tabip Odası için;
mesleğimize, onurumuza, geleceğimize, ül-
kemize sahip çıkıyoruz.

Hem iyi hekimlik yapabilmek, hem de
sağlık hakkını sağlayabilmek doğrudan ül-
kenin sağlık sistemi ile bağlantılıdır. 12
Eylül 1980 darbesinden sonra, “Sağlık Re-
formları” adıyla yürürlüğe konmaya çalışılan
neoliberal sağlık politikaları; 2003 yılından

bu yana hekimlerin, sağlık ça-
lışanlarının ve toplumun kar-
şısına “Sağlıkta Dönüşüm Prog-
ramı” olarak çıkarılmış bulun-
maktadır. Dünya Bankası ta-
rafından kuramsal özellikleri
belirlenen bu politikaların özü;
sağlık hizmetlerinin odağında
eşitlik ve hakkaniyet yerine
kârlılığın yer almasıdır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı

adıyla yaşama geçiril-
meye çalışılan uygula-
maların temel amacı

sağlığı özelleştirmektir ve artık gelinen
noktada; mülkiyet devri dışındaki özelleş-
tirmenin bütün aşamaları da ne yazık ki
yerine getirilmiş durumdadır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı bütün sağlık
çalışanları ile birlikte hekimleri de olumsuz
etkilemiş bulunmaktadır. Son yıllarda sağlık
kuruluşlarında karşılaştığımız şiddet, son
elli yılda karşılaşılan şiddeti geçmiş; mes-
lekten memnuniyet çok azalmış, özlük hak-
larımız düşmüş ve gelecek kaygısı hemen
her heki-
min baş et-
mek zorun-
da kaldığı
önemli bir
sorun biçi-
mine gel-
miştir.

Hekim-
ler açısın-
dan insan
gücü süre-
cinin hem

planlanması, hem yetiştirilmesi, hem de
istihdam olanaklarının sağlanması aşamaları
büyük sorunlarla doludur. Hükümet, so-
runları azaltmak yerine gün geçtikçe he-
kimleri mesleklerinden daha da soğutacak
düzenlemeleri yapmakla meşguldür. Her
yerde olduğu gibi sağlıkta da taşeronlaşma
yaygınlaştırılmakta, iş ve ücret güvencesi
ortadan kaldırılmaktadır.

Bursa Tabip Odası olarak biz; hekimlerin
sağlığını yitirmeden, iş güvencesi içerisinde
çalışarak, gelecek kaygısı duymaksızın ya-
şamını ve evrensel etik kurallara bağlı
olarak mesleğini uygulamasını istiyoruz.

Haziran 2014Tabip odaları

yeni yönetimlerini

belirledi
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Karaman Tabip Odası Genel Kurulu 
3 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Karaman Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. Ergül Mavi 
(Başkan)
Dr. Kasım Kelleci (Genel Sekreter)
Dr. Fadime Öcal (Muhasip)
Dr. Recep Şeker (Üye)
Dr. Süleyman Doğruer (Üye)

KARAMAN
TABİP ODASI

Amasya Tabip Odası Genel Kurulu 
26-27 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Amasya Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. Dursun Ali Kodat 
(Başkan)
Dr. Ali Akçay (Genel Sekreter)
Dr. Öner Nergiz (Muhasip)
Dr. Ayhan Tuncar (Veznedar)
Dr. Mehmet Mustafa Erdoğan (Üye) 

AMASYA 
TABİP ODASI

Zonguldak Tabip Odası Genel Kurulu
3-4 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Zonguldak Tabip Odası
Yönetim Kurulu 

Dr. Berktuğ Erdoğan 
(Başkan)
Dr. Kamil Güney (Genel Sekreter)
Yard. Doç Dr. Özcan Pişkin (Muhasip)
Dr. Erol Ünal (Üye)
Dr. Kemal Serdar Özalp (Üye)

ZONGULDAK
TABİP ODASI

Yozgat Tabip Odası Genel Kurulu 10
Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Yozgat Tabip Odası
Yönetim    Kurulu

Dr. M. Zeki Ağdaşan 
(Başkan)
Dr. Engin Kılınç (Genel Sekreter)
Dr. Burak Kılıç (Muhasip)
Dr. Cüneyt Kutluk (Veznadar)
Dr. Hayrettin Aktaş (Üye)

YOZGAT 
TABİP ODASI

Isparta- Burdur Tabip Odası Genel
Kurulu 19-20 Nisan 2014 tarihinde
yapıldı.

Isparta- Burdur Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. Musa Bacaksız (Başkan)
Dr. Sedat Yıldız (Genel Sekreter)
Dr. Oğuz Türkay ( Sayman)
Dr. Meral Uysal Genç (Veznedar)
Dr. Mekin Sezik (Üye)
Dr. Ümit Gümüştaş (Üye)
Dr. Berna Karakoç (Üye)

Isparta- Burdur
Tabip Odası
Başkanı Dr. Musa
Bacaksız’ın
mesajı: 

“Sağlıkta Dönü-
şüm” adı altında neo-
liberal politikalara
hizmet eden bir sağ-
lık sistemi oluşturul-
du. Deyim yerindey-
se tüm sağlık çalı-
şanlarını “allak bul-

lak” eden bu sistem nereye gideceği
belli olmayan bir yolda devam et-
mektedir. Bu süreçte sağlık çalışanları
iş güvencesinden yoksun, dengesiz
ve adaletsiz bir ödeme sistemi ile ça-
lışmak zorunda bırakılmıştır. Her ge-
çen gün yeni bir olumsuzluk sağlık
alanına eklenmekte, çözümü güç so-
runlar ortaya çıkmaktadır. Bunlardan
sadece “Sağlıkta Şiddet” konusunu
vurgulamak istiyorum: Sağlıkta şiddet
bu sistemin yarattığı ve beslemeye
devam ettiği bir canavardır. Tüm

olumsuzluk-
lara rağmen,
dönüşümün
her noktasın-
da müdahil
olmaya çalı-
şan ve insan-
la ilgili her
türlü olayda
yerinde ve
hızlı tavırlar koyabilen örgütümüzü
kutluyor, çalışmalarımızın aynı çizgide
ve duyarlılıkta olmasını diliyorum.

Edirne Tabip Odası Genel Kurulu 26-27 Nisan 2014
tarihinde yapıldı.

Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu
Dr. Ertuğrul Tanrıkulu (Başkan)
Dr. Alper Eker (Genel Sekreter)
Dr. Serpil Tütüncü (Muhasip)
Dr. Murat Kendirci (Veznedar)
Dr. Levent Kabayel (Üye)

EDİRNE 
TABİP ODASI

ISPARTA- BURDUR TABİP ODASI

BURSA TABİP ODASI



Hatay Tabip Odası Genel Kurulu 19-20
Nisan 2014’te tarihinde yapıldı.

Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu
Doç. Dr. Tacettin İnandı (Başkan)
Dr. Metin Tektaş (Genel Sekreter)
Uzm. Dr. Sevinç Düzgünoğlu Boz (Vez-

nedar)
Uzm. Dr. Nedim Turhan (Sayman)
Dr. Yıldız Miskioğlu (Üye)
Uzm. Dr. Aydın Deniz Karataş (Üye)
Dr. Ahmet Aras (Üye)

Hatay Tabip Odası Başkanı Doç. Dr.
Tacettin İnandı’nın mesajı: 

Bizleri bu göreve getiren meslektaşları-
mıza teşekkür ediyoruz!

Bizlere güvenerek bu göreve getiren mes-
lektaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz, onların
güvenini boşa çıkarmamak için elimizden
gelen çabayı göstereceğiz. 

Başta hekimler olmak üzere
tüm sağlık çalışanlarının sorun-
larına sahip çıkacağız!

Odamızın üyesi olsun olmasın
tüm meslektaşlarımızın sorun-
larına sahip çıkacağız. Sağlık
hizmetinin bir ekip hizmeti ol-
duğunu ve ekibin her bir üye-
sinin son derece önemli oldu-
ğunu da biliyoruz. Başta he-
kimler olmak üzere, tüm sağlık

çalışanlarının çalışma ortamlarının iyileş-
tirilmesi için çaba harcayacağız. Sağlık ça-
lışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için
tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmak
arzusundayız. 

Çıkış noktasız her zaman mesleksel de-
ğerlerimiz olacaktır!

Mesleği değerlerimiz tıp etiği bizim temel
referansımızdır. İnsan yaşamının kutsallığı,
zarar vermemek, yararlı olmak ve hiç bir
ayrım gözetmemek gibi temel değerlerimiz
son yıllarda ticari kuralların baskısı altında
kalarak zarar görmektedir. Bu değerlerin
geliştirilmesi ve korunması için hep birlikte
çalışmayı arzu ediyoruz.

Meslektaşlarımızı üye olmaya, birlikte
çalışmaya ve yönetmeye davet ediyoruz!

Katılımlı, demokratik, açık, hesap verebilir
bir yönetim anlayışı sergilemek istiyoruz.
Bu nedenle tüm meslektaşlarımızı Odamız

faaliyetlerine aktif olarak
katılmaya ve birlikte yö-
netmeye çağırıyoruz. Her
şeyden önce, üye olmayan
meslektaşlarımızın üye ol-
malarını arzu ediyoruz. Biz-
ler ancak hep birlikte önemli
işler başarabiliriz. 

Toplumun sağlığının ko-
runması ve geliştirilmesi
için çalışacağız!

Halk sağlığını yakından

ilgilendiren konularda toplumu aydınlat-
maya, bilgi vermeye çalışacağız. Topluma
yönelik konferans ve paneller düzenlemeyi
arzu ediyoruz. Toplumda adalet, eşitlik ve
barışın sürmesi için çaba göstereceğiz.
Temel hak ve özgürlükler olmadan toplumsal
barışın sağlanması olanaklı değildir. Top-
lumsal barış olmadan da sağlıklı bir toplum
yaratılamayacağını düşünüyoruz.  

Çalışanların koşullarının düzeltilmesi, iş
kazalarının önlenmesi, sosyal güvenlik sis-
temi sorunları başta olmak üzere çalışanların
sağlığını belirleyen temel konular üzerinde
durmayı planlıyoruz.

Okullar, işyerleri, parklar gibi yaşam
alanlarının sağlıklı olması için yerel yöne-
timlere destek olmak ve danışmanlık yap-
mak, savunuculuk yapmak gibi hedeflerimiz
bulunmaktadır. İle 

Güncel halk sağlığı konularında toplumu

aydınlatmak amacı
ile panel, sempozyum gibi et-
kinlikler yapmaya devam edeceğiz.

Tarihi Antakya Evimize Bekliyoruz!
Tarihi Antakya evinin restorasyonunu,

kısıtlı ve zor koşullarda tamamlayarak
önemli bir hayalimizi gerçekleştiren önceki
dönem Yönetim Kuruluna çok teşekkür
ediyoruz. Odamızın bu nezih mekanını, ai-
leniz ve arkadaşlarınızla birlikte ziyaret et-
meye, bahçesinde soğuk sıcak şeyler içerek
sohbet etmeye çağırıyoruz. Yine burada
sık sık eğitsel ve sosyal etkinlikler planla-
mayı arzu ediyoruz. Bu etkinliklerde sizleri
aramızda görmekten mutluluk duyarız. 

Bizleri bu göreve uygun gören meslek-
taşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yönetim
Kurulu olarak önümüzdeki dönemde eli-
mizden gelenin en iyisini yapmaya çalışa-
cağız. 

HATAY TABİP ODASI

Antalya Tabip Odası Genel Kurulu 3-4
Mayıs 2014 tarihlerinde yapıldı.

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ertan Yılmaz  (Başkan) 
Dr. Egemen Aktaş  (Genel Sekreter)
Dr. Halil Duran (Muhasip)
Dr. İbrahim Çelik (Veznedar)
Dr. Niyazi Nefi Kara (Üye)
Dr. Özlem Bodur Yalçın (Üye)
Dr. Nejat Ergün (Üye) 

Antalya Tabip Odası
Başkanı Prof. Dr.
Ertan Yılmaz’ın
mesajı:   

Her şeye rağmen umut-
luyuz

İnsanlığa, halkımıza,
mesleğimize ve hekimlere,
yönelik olarak sistemin

reva gördüklerine baktığımızda güzel
sözler söylemek ne yazık ki olası değil.
Ülkemizde yaşanan olumsuzluklar sağlık
ortamına, sağlık ortamındaki kaos doğ-
rudan mesleki ortamımıza yansıyor.

Hekimlerin büyük bir çoğunluğu yarının
ne olacağını bilemez durumda. İyi ve ni-
telikli hekimlik yapmak gittikçe zorlaşıyor.
Gelecek belirsizleştiriliyor, umutsuzluk
arttırılıyor tam bir çaresizlik ve teslimiyet
hakim kılınmak isteniyor. Hipokrat ye-

minimizle başlayan hekimlik yol-
culuğumuzun, “olmak ya da ol-
mamak” repliğini yazan William
Shakespeare’le buluştuğu bir ev-
resindeyiz.

Yine hepimiz çok iyi biliyoruz
ki “Olmak ya da olmamak, işte
bütün mesele bu,” cümlesi ”Bo-
yun mu eğeceğiz, korkup teslim
mi olacağız, silahlarımızı alıp

itiraz mı edeceğiz.” şeklinde devamı edi-
yor.

Bunu bildiğimiz için birlikteyiz ve mü-
cadele ediyoruz. Bu süreçte en büyük si-
lahlarımızdan birisi tabip odalarımız ve
üst örgütü TTB.

Evet umutluyuz. Çünkü:
İyi ve onurlu hekimlik için büyük bir

inanç ve kararlılığımız var.
İnsan yaşamına adanmış mesleğimizden

de aldığımız büyük bir gücümüz var.
Geçtiğimiz yıl bu günlerde hep birlikte

yürüttüğümüz başta Gezi Direnişi’nin ya-
rattığı umut dalgası ve yeni imkânların
araladığı kapılar var.

…
ve her şeyden önce kendimize güveni-

yoruz.
Sağlığın değersizleştirildiği, bir ülkede

iyi ve onurlu hekimlik mücadelemizde
hepimize kolay gelsin.

ANTALYA TABİP ODASI

Haziran 2014
Tabip odaları

yeni yönetimlerinibelirledi
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Aksaray Tabip Odası Genel Kurulu 
19-20 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Aksaray Tabip Odası
Yönetim Kurulu 

Dr. Murat Yıldız (Başkan)
Dr. Veli Çakıcı (Genel Sekreter)
Dr. Yeliz Demirci (Sayman)
Dr. Metin Güven (Üye)
Dr. Yalçın Dutkun (Üye)

AKSARAY 
TABİP ODASI

Erzurum, Kars, Gümüşhane, Bayburt,
Ardahan, Iğdır Tabip Odası Genel Kurulu
10-11 Mayıs 2011 tarihinde yapıldı.

Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Kadir Yıldırım (Başkan)
Doç. Dr. Enbia Aksakal 
(Genel Sekreter)
Doç. Dr. Mücahit Emet (Sayman)
Dr. Fatih Aras (Veznedar)
Prof. Dr. Bilgehan Erkut (Üye)
Dr. Mümtaz Saka (Üye)
Dr. İhsan Duru (Üye)

ERZURUM KARS
GÜMÜŞHANE

BAYBURT
ARDAHAN IĞDIR 

TABİP ODASI
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Türk Tabipleri
Birliği 
64. Büyük
Kongresi
(Seçimli), 
28-29 Haziran
2014
tarihlerinde
Ankara’da
düzenlenecek.
TTB Merkez
Konseyi Genel
Sekreteri Dr.
Bayazıt
İlhan’la,
görevde
bulundukları 
2 yıl süresince
yürüttükleri
faaliyetler ile
Türkiye sağlık
ortamına
ilişkin bir
söyleşi
gerçekleştirdik.

-TTB 64. Seçimli Büyük Kon-
gresi yaklaşıyor, görevde bulun-
duğununuz süre boyunca yürüt-
tüğünüz faaliyetler nelerdi? 

TTB olarak öteden beri, hekimlerin
ve sağlık çalışanlarının özlük hakları
mücadelesini, yurttaşların sağlık
hakkı mücadelesi ile birleştiren bir
yerden çabalarımızı sürdürüyoruz.
Göreve başladığımızda on yılı aşkın
bir süredir sağlıkta dönüşüm adı ve-
rilen program pek çok yönüyle ta-
mamlanmış ve Türkiye sağlık orta-
mında sağlığın piyasalaştırılması yö-
nünde birçok adım atılmıştı. 

Biz sağlığı doğuştan gelen bir hak
olarak gören bir noktada sağlıkta
dönüşüm programına karşı itirazla-
rımızı sürdürmeye devam ettik. Sağ-
lıkta dönüşüm programını tamamlama
yönünde atılan adımları durdurma
konusunda sağlık alanındaki diğer
emek ve meslek örgütleriyle birlikte
mücadelemizi sürdürdük. Bunun için
bir önceki dönemde devam ettirdi-
ğimiz Sağlıkçılar mec-lisleri, Sağlık
Hakkı Meclisleri, Türkiye Büyük
Hekim Meclisi gibi toplantıları devam
ettirmeye çalıştık. Yine bu süreçte
tabip odalarımızla çok yakın ilişkiler
içinde bulunduk. Türkiye’nin dört
bir yanındaki tabip odalarını aktif

bir şekilde ziyaret edip, onları
sağlık hakkı mücadelesinde,

özlük hakları mücadelesinde
sürecin içerisinde tutmaya
çalıştık. Kuşkusuz önceki
dönemlerden beri devam

eden hekime yönelik şiddet
gibi güvencesiz ücret, gü-

vencesiz çalışma gibi çok
önemli sorun başlıkları bu

dönemde de karşımızda du-
ruyordu. Bütün bu başlıklarda,
Türkiye’nin dört bir yanın-

daki hekimler ve sağlık
çalışanlarıyla bir-

likte mücade-
lemizi sür-

dürdük.

-Bu iki yıl boyunca TTB’nin
öne çıkan gündemi ne oldu?

Önceki dönemlerden farklı olarak
öne çıkan kuşkusuz Gezi Direnişi.
Gezi direnişi ile birlikte kentine, do-
ğasına, geleceğine, yaşam biçimine
sahip çıkmaya çalışan yurttaşlarımızın
karşılaştıkları yoğun polis şiddeti
karşısında ciddi yaralanmalar, organ
kayıpları oldu. Hayatını kaybeden
yurttaşlarımız oldu. Bu yoğun polis
şiddeti bütün dünyanın dikkatini
çekti ve Türkiye’nin dört bir yanında
gerçekleşen bu eylemlerde yaralanan
yurttaşlarımıza hekimler ve sağlık
çalışanları yardım etme konusunda
çok içten davrandılar, gönüllü sağlık
hizmetleri verilmesi konusunda çaba
harcadılar ve bu yönüyle bütün dün-
yanın takdirini topladılar. 

Gezi direnişinin en hareketli olduğu
günlerde yurttaşlarımıza acil sağlık
hizmetleri sunmaya çalışan hekimlere
ve sağlık çalışanlarına yönelik sal-
dırılar, gözaltılar gerçekleşti. TTB
ile birlikte Ankara, İstanbul, İzmir
tabip odalarına Sağlık Bakanlığı so-
ruşturmalar açtı. Bu dönemde bunlara
karşı mücadele etmeye, iyi hekimlik
değerlerini evrensel hekimlik değer-
lerini savunmaya çalıştık. 

-Bu süreçte dünyadaki diğer he-
kim örgütlerinden de çok büyük
bir destek aldınız. Buna rağmen
Sağlık Bakanlığı ne bu soruştur-
malardan vazgeçti ne de hekimler
hakkında açtığı davalardan…

Ne yazık ki öyle oldu. Türkiye’de
ki hekimlerin, tıp öğrencilerinin, sağ-
lık çalışanlarının evrensel hekimlik
ilkelerine ve sağlık çalışanı olmaktan
gelen temel sorumluluklarına sahip
çıkıyor olmaları bütün dünyanın dik-
katini çekti. Bu süreçte belirttiğiniz
gibi çok yoğun destek aldık. Dün-
yanın dört bir yanından hekimlik ve
insan hakları örgütleri TTB ve Tür-
kiye’de ki hekimlere yönelik sayısız
destek mesajları yayınladılar. Polis
şiddetinin durması için Cumhurbaş-
kanı’na, Başbakan’a, Meclis Başka-
nı’na mektuplar yazdılar. TTB olarak
yurttaşlarımız sağlık durumuna, gös-
tericilerin sağlık durumlarına yönelik
çok yakın takiplerde bulunduk. Tür-

kiye’nin dört bir yanındaki tabip
odaları ve meslektaşlarımızdan

aldığımız geri bildirimlerle
göstericilerin sağlık durumla-
rını sık sık güncelleyerek ya-
yınladık. Bütün dünya TTB’nin
verilerinden yararlandı. Bu sü-
reçte önce emniyetten başlayan

daha sonra yine bazı kamu kurum-
larında devam eden ciddi baskılarla

karşılaştık. Buna dönem dönem ik-
tidara yakın medya organlarının yap-
tıkları TTB’yi hedef alan yayınlar
eklendi. Bunda en fazla dikkati çeken
hatırlarsınız gözünü kaybeden yurt-
taşlarımızla ilgili haberlerdi. Çok
enteresan bugün bile basit bir medya
taraması yapsanız ne yazık ki 20
yurttaşımızın bu süreçte gözünü kay-
bettiğini görebilirsiniz. Oysa Emniyet
Genel Müdürlüğü sadece üç yurtta-
şımızın gözünü kaybettiğini gerisini
bulamadığını söyleyerek TTB’ye
yazı yazdı ve diğer gözünü kaybe-
denlerin isimlerini istedi. TTB, hasta
haklarını ve hasta mahremiyetini, bu
konudaki evrensel etik ilkeleri gö-
zeterek yaralanan yurttaşların isim-
lerini veremeyeceğini belirtti. Bazı
medya organlarında TTB’yi itibar-
sızlaştırmaya, sanki bu kadar yara-
lanma yokmuş izlenimi yaratmaya
çalışan yayınlar çıktı. Ancak TTB,
Uluslararası Tabipler Birliği ve mes-
lek örgütlerinin de desteğini alarak
bu süreçten itibarını artırarak çıktı.
Ankara Tabip Odası ve Hatay Tabip
Odası yönetim ve onur kurullarının
görevden alınması için Sağlık Ba-
kanlığı davalar açtı. Bu davalar sü-
rüyor. Bu davalar dünyanın dört bir
yanındaki hekim ve insan hakları
örgütlerinin tepkilerini toplamış du-
rumda. Yine bu dönemde Ankara
Emniyet Müdürlüğü’nün bir fezlekesi
yayınlandı, TTB ve Ankara Tabip
Odası’nı hedef alan bir emniyet fez-
lekesiydi bu. Burada TTB hükümete
muhalif bir sivil toplum örgütü olarak
etiketlendi ve yürütmeye çalıştığımız
yurttaşlarımızın sağlığını korumaya
yönelik faaliyetler yasa dışı ilan
edildi, göstericileri cesaretlendiren
eylemler olarak sınıflandırıldı. Ancak
neresinden bakarsak bakalım, Tür-
kiye’de ki hekimler ve onların gerçek
örgütü olan TTB, gerek ülke içinde
gerekse uluslararası düzeyde takdir
toplayarak ve itibarını artırarak bu
süreçten başarıyla çıkmış görünü-
yor.

-Bu süreçte, Sağlık Bakanlığı
ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sına Dair "Torba Tasarı" tüm iti-
razlarınıza rağmen TBMM Genel
Kurulu'nda kabul edilerek yasa-
laştı. Yasayla birlikte, acil durum-
larda tıbbi yardımlar “suç” sayı-
lıyor!

Evet, Gezi direnişi süreci ve ora-
daki hekimlerin tutumu ne yazık ki
iktidarı tamamen insanlık yararına

yürütülen sağlık hizmetlerini suç ilan
eden bir takım yasal düzenlemeler
yapmaya itti. Acil durumlarda tıbbi
yardımları suç sayan ve ihtiyacı olan-
lara yardım eden doktorlara ağır para
ve hapis cezaları öngören bir yasa
kabul edildi. Şu anda evrensel he-
kimlik ilkelerine, evrensel insan hak-
larına aykırı bu yasa yürürlükte. He-
kimler tamamen insanlık yararına
deprem gibi ya da benzer sokak gös-
terileri gibi olaylarda gidip insanlara
yardım etmeye çalışsalar ciddi ce-
zalarla karşı kaşıya kalabilecekler
ve yargılanabilecekler. Gerek TTB
gerek tabip odalarımız sayısız defada
açıklamalarda bulundular ve kendi-
lerini bağlayan temel yasanın evrensel
hekimlik ilkeleri olduğunu bunlardan
vazgeçemeyeceklerini ve nerede ken-
dilerine ihtiyaç var ise koşup orada
yurttaşlarımıza yardım edeceklerini
ilan ettiler. Dolayısıyla ortada şimdi
evrensel hekimlik ilkelerini reddeden
onu suç haline getiren bir yasal dü-
zenleme ve buna karşı mücadele
eden bir hekim örgütü var. Önümüz-
deki süreç yine bu konuda iyi he-
kimlik değerlerini savunacağımız
evrensel hekimlik ilkelerini savuna-
cağımız bir süreç olmaya devam
edecek. 

-Bu dönemde Sağlık Bakanlı-
ğı’nın hekimler ve sağlık çalışan-
larının taleplerine yanıtı ne oldu?

Hekimler ve sağlık çalışanları
temel hakları için mücadele ediyorlar.
Mücadelenin ana başlıklarını ise şu
şekilde sınıflandırıyorlar: Güvenceli
iş, güvenceli ücretlendirme, şiddetten
arındırılmış güvenli çalışma koşulları
ve mesleki bağımsızlık. Türkiye’de
hekimler hiçbir zaman kendi özlük
hakkı taleplerini, yaşamlarına yönelik
taleplerini diğer sağlık çalışanlarının
taleplerinden ve genel olarak da yurt-
taşlarımızın sağlık hakkı taleplerinden
ayrı düşünmediler. Güvenceli olarak
çalışma meselesi Türkiye’nin en te-
mel problemlerinden bir tanesi haline
geldi, taşeronlaştırma sağlık alanında
son derece yaygınlaştı. Sağlıkta dö-
nüşüm programı öncesi Sağlık Ba-
kanlığı bünyesindeki taşeronlaşma
oranı %4 iken bu on yıl içerisinde
%25’e çıktı. Şimdi pek çok hastanede
çalışanların yarısından fazlası taşeron
şirketler üzerinden çalışıyorlar ve ne
yazık ki bu taşeronlaşma meselesi
bugünlerde TBMM gündemine ge-
tirilen bir yasa tasarısı ile birlikte
temel sağlık hizmetlerini de kapsa-
yacak biçimde yaygınlaştırılmak is-
teniyor. Güvenceli ücret talebi yine
son derece kritik bir başlık. Burada
kuşkusuz Türkiye sağlık ortamını
ciddi şekilde yaralamış olan perfor-
mansa yönelik ücretlendirme meselesi

Jülide Kaya
Tıp Dünyası

Seçimler bitti, sıra
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Kendi sorunlarına
arkasını dönüp
sahiplenmeyenler, ülke
sorunlarına ne denli
sahip çıkabilirler?

Soruyu başka bir şekilde de sormak
da olası.Kendi sorunlarının çözü-
münü başkalarına yükleyenler,

ülke sorunları için de aynı yolu mu seç-
melidirler? Sabah sabah niye mi bu sorular
kafamı kurcalıyor? Cevabı dün Oda se-
çimlerinde ortaya konan resmin yansıma-
sında yatıyor.

Aslında kılavuzsuz görünen bir köy
vardı ortada,"gitmesek de, görmesek de"
nasıl olsa bizim olduğunu sandığımız, oysa
yavaştan yitirmeye başladığımız bir köy.
Ve aslında bir öz eleştiri yapmanın zama-
nının da gelip geçmekte olduğunu gösterir
gibiydi uzaklardan.

KTO "Kocaeli Tabip Odası" 53. seçimli
genel kurulu doğrultusunda seçimler ya-
pıldı? Seçimlere tek liste ile giriliyor ol-
manın rehavetinde, bir pazar günü mah-
murluğunu üzerinden atamamış, bir za-
manların odaların ağır topları, mevsimsel
rüzgarlarla savruldukları kendi korunak-
larında, dudaklarına çalınmış bir parmak
balla daldıkları tatlı hayaller ve güya "iyi
hekimlik" günah çıkarıcı uygulamaları ile
baş başa idiler. 

Ve aslında hayret edilecek bir şey de
yoktu ortada. Son ondört yıldır ve son
dört seçime tek liste olarak giren, ortalama
aynı hekimlik ve dünya görüşü, aynı duruşu
sergileyen ekip nasılsa rakipsiz seçimin
galibi idi. Sorulması gereken, bunun bir
yengi mi, yoksa bir yalnızlaşma mı olduğu
idi. Görünen o ki; iktidarın uygulamaları
ile kolu kanadı kırılan, yaptırım gücü ne-
redeyse sıfırlanan odaların içinde bulunduğu
çıkmaz, moral törpüleyici gibi algılansa
da,  aslında sevindirici olması gereken bir
durum olarak duruyordu ortada. Bu; bir
zamanlar seçimlere üç liste kalabalılığı ile
girilen bu odada, iş yeri hekimliği  uygu-
lamaları alanındaki yetkisi henüz alınmamış
iken, bir paylaşım umudu etrafında yo-
ğunlaşan çıkar kalabalıklarına karşın, gemiyi
terk etmeyen gerçek dava sahiplerinin ve
gönüllülerin artan, gerçek, çekim gücü
yüksek yoğunluğu idi...

Şimdi sorulması gereken soru, bir gün
işleri düştüğünde, başları sıkıştığında  bu
uzaktan duran hekim gurubunun, görevi
sırtlayan, taşın altına elini koyan arkadaş-
larının gözlerine nasıl bakabilecekleridir.

Onlar mı, göreve soyunanlar mı? "Onlar
toprakta karınca kadar çokturlar" Issızlık
gibi görünen aslında onların kendi kala-
balıklarıdır.

Ve aslında onlar karınca değil bitek bir
topraktırlar.

Yağmurun geleceğine inanıyorlar...

Dr. Akın Yazıcı, Emekli Hekim, 
Kocaeli Tabip Odası Eski Başkanı

gündeme geliyor. Performansa yönelik üc-
retlendirme tamamen güvencesiz bir ücret-
lendirmeyi tanımlıyor ve emekliliğe yansı-
mıyor. Bu nedenle emekli hekimlerin ve
sağlık çalışanlarının ciddi bir yoksullukla
karşı karşıya olduğunu biliyoruz ve bu ko-
nuda da hazırladığımız bir yasa teklifi ile
hem Sağlık Bakanı’na hem de mecliste
grubu bulunan partilerin grup başkan ve-
killiklerine ziyaretlerde bulunduk. Emekli
sağlık çalışanlarının ve hekimlerin gelirlerinin
acilen iki katına çıkarılması konusunda ça-
lışmalar yürüttük. Yine mesleğini aktif olarak
yürüten meslektaşlarımızın gelirlerinin büyük
bölümünü güvenceli olarak alabilmeleri ve
performans meselesinin mümkün olduğunca
daha geri planlara atılabilmesi için mücadele
yürüttük. Sağlıkta şiddet meselesi güvenli
ortamlarda çalışamama, sağlık çalışanlarının
kendi sağlığına sahip çıkamayacak biçimde
güvensiz ortamlarda çalışıyor olmaları yine
ciddi problem olarak karşımızda duruyor.
Mesleki bağımsızlık başlığı da son derece
kritik. Hekimlik mesleğine yönelik saldırıların
artmasıyla birlikte artık hekimler muaye-
nelerinden başlayarak yazdıkları reçeteye
kadar, adli raporlamalara kadar, cezaevle-
rindeki yurttaşlarımızın sağlığına sahip çık-
maya kadar her alanda ciddi baskılarla kar-
şılaşıyorlar. Evrensel hekimlik ilkelerine
uygun hekimlik yapmak her geçen gün zor-
laşıyor bu süreçte ne yazık ki iktidar kana-
lından olumlu adımlar atılmadığı tam tersine
hekimlerin mesleki bağımsızlığına yönelik
saldırıların arttığını görüyoruz.

-Peki, yaşanan Soma faciası işçi sağlığı
alanında neleri gözler önüne serdi?

Soma’da yaşanan işçi kıyımı yıllardır
ifade ettiğimiz işçi sağlığı ve iş güvenliği
alanındaki sorunları acı bir biçimde yeniden
ortaya koydu. Sınır tanımayan kar hırsının,
maliyetleri düşürme telaşının işçilerin kanıyla,
canıyla ödendiği bir kez daha gözler önüne
serildi. Çalışma yaşamının her alanına giren
taşeronlaşma ne yazık ki işçi sağlığı ve iş
güvenliği hizmetlerini de içine aldı. Bu
alandaki eğitimler de dahil olmak üzere
işçi sağlığını taşeron şirketlere ve piyasa
koşullarına emanet eden akıl dışı bir sistemin
emekçilerin yaşamını koruyamayacağı gö-
rüldü. Aslına bakarsanız iş kazaları nedeniyle
ölümler üzeri örtülemediği için görünür
oluyor. Meslek hastalıkları konusunda çok
daha kötü bir noktadayız. Meslek hastalıkları
nedeniyle işçi ölümlerini düşününce iş ka-
zalarındaki ölümler sadece buz dağının gö-
rünen yüzünü oluşturuyor. Türkiye’de yılda
yaklaşık 50.000 ile 120.000 arasında olmasını
beklediğimiz meslek hastalıkları sayısı 2012
yılında sadece 170 olarak rapor edilmiş du-
rumda. Aynı yıl sadece 10 işçinin meslek
hastalıklarından öldüğü ifade ediliyor ki bi-
limsel veriler bu sayının yaklaşık 10.000
dolayında olabileceğini gösteriyor. Meslek
hastalıklarının tanısını dahi koyamaz du-
rumdayız. Mevcut sistemin emekçilerin sağ-
lığını koruyacak biçimde ivedilikle değişmesi

gerekiyor. TTB olarak bu konuda Çalışma
Bakanlığı’na görüşlerimizi hep iletiyoruz.
Umuyoruz bizlerin de içinde olduğu bir ça-
lışma sürdürülür ve bu alanda gerçekten
iyileştirici adımlar atılır.

-Sağlık Bakanı’na bir çağrınız var mı? 
Sağlık Bakanlığı’nı biz hep muhatap

almak istiyoruz. Bakanlığın Türkiye’deki
hekimleri ve onların meslek örgütü TTB’yi
daha çok dikkate almasını Türkiye’deki
sağlık ortamına ilişkin kararlar alırken mut-
laka bizim görüşümüzü almasını ve o doğ-
rultuda kararlar almasını talep ediyoruz.
Çünkü gerçekten her geçen gün daha fazla
su yüzüne çıkan ciddi bir tahribatla karşı
karşıyayız. Birinci basamak sağlık hizmet-
lerinden tutun acil sağlık hizmetlerine, tıp
eğitimine kadar, mezuniyet sonrası asistan
hekimlerin eğitiminden, özel hastanelerde
meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlardan, si-
gortacılık sisteminde yaşanan sorunlara
kadar, yurttaşlarımızın aldığı sağlık hizmet-
lerinin niteliğinden tutun bu hizmetin erişi-
lebilir ve ücretsiz olmasına kadar her alanda
ciddi problemler yaşıyoruz. Bugünlerde en
sıcak tartışma maddesinden bir tanesi acil
servislerde yaşanan sorunlar. Acil servisler
uygulanan yanlış sağlık politikaları nedeniyle
tümden içinden çıkılmaz hale geldi. Türkiye
nüfusunun üzerinde acil servis başvurusu
yapılan dünyadaki tek ülke. Bu yönüyle
baktığımız zaman tamamen akıl dışı bir
acil sağlık hizmeti başvurusu modeli var
ortada. Sağlık Bakanlığı’nın kendi yaptığı
açıklamalara göre acil servise başvuranların
%70’i acil vaka değil. Bu kuşkusuz gündüz
verilen sağlık hizmetlerinin niteliğini ve
genel anlamda sağlık hizmetlerinin sunum
biçiminin problemli olduğunu tartışmaya
açan ve ortaya koyan bir problem. Aile he-
kimliği sistemiyle acil sağlık hizmetlerinde
çalışan pek çok meslektaşımız acil servis-
lerden ayrıldılar aile hekimliğine geçtiler.
Bu nedenle acil servislerde deneyimli pra-
tisyen hekimlik açısından ciddi bir eksiklik
ortaya çıktı. Şimdi Sağlık Bakanlığı kendi
oluşturduğu bu sorunu başka sorunlar yara-
tarak kapatmaya çalışıyor. Aile hekimlerini
acil servise vermeye çalışıyor ya da uzman
hekimi alanı dışında acil servislerde görev-
lendirmeye nöbet yazmaya çalışıyor. Bu
hem acil servislerdeki hizmetin niteliğini
olumsuz etkiliyor hem de diğer sağlık hiz-
metlerini olumsuz etkiliyor. Dolayısı ile
Türkiye’deki sağlık sistemini serinkanlılıkla

tekrar ele almak gerekiyor. Bunu yaparken
Sağlık Bakanlığı’nın samimiyetle oturup
durumu değerlendirmesi geçmiş on yılda
uygulanan politikaları tekrar gözden geçir-
mesi, bunu yaparken de başta TTB olma
üzere alandaki meslek örgütlerini ve örgütlü
sendikaları dikkate alması onlarla birlikte
bir çalışma yürütmesi gerekiyor. Bu yapıl-
mazsa Türkiye sağlık ortamında gerilimlerin
artacağı ve daha fazla problemlerin ortaya
çıkacağı kesin görülüyor. 

-Son olarak, seçimlerle belirlenecek
TTB Merkez Konseyi’ne ve hekimlere
neler söylemek istersiniz?

Ben bu genel kurulun Türkiye hekimlik
ortamına ve sağlık ortamına katkılar sun-
masını diliyorum. Yeni yönetimde yer alacak
arkadaşlarımızın mutlaka önceki dönemden
alınan tecrübelerle birlikte, Türkiye’deki
hekimlik, insan hakları, sağlık hakkı, sağlık
çalışanlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi mü-
cadelesinde daha aktif olacağını, önceden
aktarılan deneyimlerle daha olumlu çözümler
üreteceklerine inanıyorum. Türkiye’nin
TTB’ne ihtiyacı olduğunu biliyorum. Gerek
hekimlerin gerek yurttaşlarımızın TTB’ne
ihtiyacı olduğunu biliyorum. TTB’nin dün-
yada öne çıkan bir hekim örgütü olduğunu
biliyorum. Bu saygınlığı ile önümüzdeki
dönem daha etkin daha öne çıkan işler ya-
pabileceğine inanıyorum. Şunu tabi özellikle
vurgulamam gerekir: TTB Dünya Tabipler
Birliği’nin bir üyesi olarak şu anda hekimlik
ve insan hakları mücadelesinde öne çıkan
bir hekim örgütüdür. Yine bu yıl Avrupa
Birliği Hekim Örgütü olan Avrupa Hekimler
Daimi Komitesi’ne de TTB üye olarak kabul
edilmiştir. Bu geçtiğimiz bir yılın en önemli
adımlarından biridir ve uluslararası etkinliği
açısından TTB’nin gücünün arttığının bir
göstergesidir. Yine TTB Asistan Hekimler
Kolu’muz Avrupa Genç Hekimler yapısının
içerisine katılmak üzereler. Bu yapı da
Avrupa Hekimler Daimi Komitesi’nin bir
organı. Dolayısıyla ülkemizdeki genç he-
kimler, asistan hekimler de önümüzdeki dö-
nemde Avrupa’daki meslektaşlarıyla ilişkiler
kurabilecek ve ortak bir mücadele yürüte-
bilecekler. Bunu da umutla karşılıyoruz.
Hekimlere çağrım ise; mutlaka örgütlü ol-
malarıdır mutlaka tabip odalarında ve sağlık
alanındaki örgütlü sendikalarda örgütlen-
meleridir. Kuşkusuz 12 Eylül rejiminin ge-
tirdiği bir yasal düzenlemeyle özellikle ka-
muda çalışan meslektaşlarımızın bir bölümü
tabip odalarına üye değiller. Umuyoruz ki
önümüzdeki dönem çalıştıkları ildeki veya
o bölgedeki tabip odalarına üye olmayan
meslektaşımız kalmaz. Ve meslektaşları-
mızdan kuşkusuz sadece üye olmalarını
değil tabip odalarının faaliyetlerinde ko-
misyonlarında çalışma gruplarında aktif ola-
rak yer almalarını, kendi geleceklerine ve
yurttaşlarımızın sağlık haklarına sahip çık-
malarını bekliyoruz.

GÖREVDE! a rada b ir‘

‘Hekimler ve sağlık çalışanları
temel hakları için mücadele
ediyorlar. Mücadelenin ana
başlıklarını ise şu şekilde
sınıflandırıyorlar: Güvenceli iş,
güvenceli ücretlendirme, şiddetten
arındırılmış güvenli çalışma
koşulları ve mesleki bağımsızlık. 



-İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Mesut Erdinç Bayhan'ın, Mi-
marlar Odası İstanbul Şubesi
Genel Sekreteri Mücella Yapıcı
ile sizin de aralarında olduğunuz
26 kişi hakkında hazırladığı 12
sayfalık Gezi İddianamesi İs-
tanbul 33. Asliye Ceza Mahke-
mesi tarafından kabul edildi.
İlk iddianamede “suç işlemek
için örgüt kurmak”la suçlanı-
yordunuz, yeni iddianamede
ise "suç örgütü lideri
olmak"la… Bu iddianamede
yer alan “suç”lamaları nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle şunu söylemem ge-
rekiyor. Benim de içinde bu-
lunduğum Taksim Dayanışması
sekreteryası ve aktivistlerine
açılan dava Gezi ya da Haziran
Direnişi’nin ilk ya da tek da-
vası değil. Dolmabahçe Valide

Sultan Camii’inde yaralıları tedavi
eden hekimlerin de içinde olduğu
yüzlerce kişilik İstanbul davaları
var. Kırklareli’nde oda başkanımızın
300’ü aşkın kişiyle birlikte yargı-
landığı davalar, Hatay’da, Eskişe-
hir’de, Ankara’da hekimlerin de
içinde olduğu davalar, soruşturmalar
var. 

Bizim davanın özelliği, Taksim
Dayanışması’nı “suç örgütü” bizleri
de “suç örgütü kurucusu” olarak
tanımlamaya çalışması. Yani Gezi
sürecini ve Haziran’ı bizim üzeri-
mizden kriminalize etme, suç ka-
tegorisine taşıma telaşı. Oysa Ge-
zi’nin bir parçası olmaktan her za-
man gurur duydum. Bu sürecin ül-
kemizin demokrasi ve özgürlük
mücadelesinde ve aynı zamanda
hekimlerin bu mücadele ile kur-
dukları çok anlamlı ilişkide özel
bir yeri olduğuna inanıyorum.

“Örgüt kurma” ya da “örgüt yö-
neticisi” olma suçlamalarına yanıtım
ise çok kısa ve basit. Evet, ben bu
ülkenin çok büyük, yaygın, etkili

ve önemli bir örgütünün yönetici-
siydim. Bu ülkenin parkına da,
meydanlarına da, özgürlük talebine
de, sağlık hakkına sahip çıktığı
gibi sahip çıkan bir örgütün, Türk
Tabipleri Birliği örgütünün bir yö-
neticiydim. Zaten örgütlü olmayı
ve örgüt kurmayı hayatımın en
doğru işlevlerinden biri olarak gö-
rüyorum. Üniversitede öğrenci der-
neği, hekimliğin ilk yıllarında Sağlık
Sendikası kurdum. Türk Tabipleri
Birliği, ben hekim olduğumda güçlü
bir emek ve demokrasi geleneği
taşıyan örgüt olarak zaten kurul-
muştu, bana önce aktivisti, ardından
İstanbul Tabip Odası ve TTB Mer-
kez Konseyi’nde olmak düştü. Yani
bu örgütün hem üyeliğini hem de
yöneticiliğini yaptım. Savcılık ma-
kamı tabip odamızın birçok meslek
odası, sendika, dernek ve siyasi
parti ile birlikte içinde yer aldığı
Taksim Dayanışması’nı suç örgütü
olarak göstermek istiyorsa, meşhur
tabirle yanıt vereyim: Hiç kusura
bakmasınlar ama buradan suçluluk

duyulacak bir örgüt değil tarihe
kazınmış gururla taşınacak bir mü-
cadele örgütü çıkar.  

-Gezi direnişinin üzerinden 1
yıl geçti. Gezi direnişi üzerine
neler söyleyebilirsiniz?

İstanbul Tabip Odası’nın yeni
başkanı Selçuk Erez hocanın tabi-
riyle Gezi ve 31 Mayıs bu ülkenin
“Özgürlük ve Demokrasi” bayramı
olarak kutlanmalı. Çünkü ülkemiz
tarihinde en geniş halk kesiminin
katıldığı, herkesin kendi rengini
vererek, doğrudan demokrasiyi esas
aldığı; zeki, yaratıcı, genç, kadın
niteliği baskın, barışçıl karakterinin
yanı sıra polis şiddeti başta olmak
üzere otoriter eğilimlere karşı di-
renişçi bir halk hareketi olarak
Gezi’yi herkes bulunduğu yerden
yeniden tanımlamalı ve kendi ya-
şamına uyarlamalı diye düşünüyo-
rum. Kaybedilen gencecik canların,
gözünü kaybeden onlarca insanın
acılarını paylaşırken, onurlu mü-
cadelelerinin ve anılarının ülkemizin
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“Suç örgütü lideri” olmak iddiasıyla aralarında İstanbul Tabip Odası Eski Genel Sekreteri 
Dr. Ali Çerkezoğlu’nun da bulunduğu Taksim Dayanışması üyelerine açılan davanın ilk
duruşması 12 Haziran’da görülecek.

Çerkezoğlu: Örgütlü olmak ve
örgüt kurmak hayatımın
en doğru işlevlerinden biri!

Gezi Direnişi
sırasında 8
Temmuz 2013
günü
hukuksuz bir
şekilde
gözaltına alınan
Taksim
Dayanışması
üyelerine açılan
davanın ilk
duruşması 12
Haziran 2014
Perşembe günü
Çağlayan’daki
İstanbul Adliyesi
33. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde
görülecek.
Hiçbir hukuki kanıt
olmadan, tamamen
polis tarafından
uydurulmuş
fezlekelere dayanarak
hazırlanan ve
mahkeme tarafından
daha önce iki kez
reddedildiği halde
siyasi iktidarın Taksim
Dayanışması’ndan
“suç örgütü” yaratma
konusundaki ısrarlı
çabasının sonucu
olarak kabul edilen
iddianame ile açılan
davanın “sanıkları”
arasında, Taksim
Dayanışması’nda Türk
Tabipleri Birliği’ni
temsilen bulunan
İstanbul Tabip Odası
Eski Genel Sekreteri
Dr. Ali Çerkezoğlu da
yer alıyor. Dr. Ali
Çerkezoğlu ile Gezi
direnişi ve bu
hukuksuz
yargılama süreci
üzerine bir söyleşi
gerçekleştirdik.

Jülide Kaya
Tıp Dünyası

“Ülkemiz tarihinde en geniş halk kesiminin katıldığı, herkesin kendi rengini vererek, doğrudan demokrasiyi esas aldığı; zeki, yaratıcı, genç,
kadın niteliği baskın, barışçıl karakterinin yanı sıra polis şiddeti başta olmak üzere otoriter eğilimlere karşı direnişçi bir halk hareketi olarak

Gezi’yi herkes bulunduğu yerden yeniden tanımlamalı ve kendi yaşamına uyarlamalı diye düşünüyorum.”

Haziran 2014
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geleceğini aydınlatan deniz feneri
işlevi göreceğinden en ufak bir şüp-
hem yok.

-Gezi eylemleri boyunca, he-
kimler Gezi’ye sahip çıktı.  Neydi
bunun nedeni? 

Buradan Türk Tabipleri Birliği
yayını olarak Tıp Dünyası’nda bu
yazıyı okuyacak ya da göz atacak
siyasi görüşü ne olursa olsun bütün
hekimlere seslenmek istiyorum. Gezi
ve Haziran’ı siyasi partiler arasında
güncel iktidar yarışında bir araç ya
da mevcut AKP iktidarına “zarar
vermeye, oyunu azaltmaya” odaklı
bir hareket olarak görürseniz çok
yanılırsınız. Gezi’yi savunduğu de-
ğerler üzerinden okumaya, anlamaya
çalışmakta fayda var. AVM/Rezi-
dansa karşı parkı,  inşaat rantı ve
betonlaşmaya karşı doğayı, özel ya-
şama müdahale yerine özel hayata
saygıyı, yani en geniş manada ‘Ya-
şama Sahip Çıkmayı’, hekimlik öze-
linde “yaralıyı tedavi edeni yargı-
layan” anlayış karşısında her koşulda

yaralıyı tedavi etmeyi savunan bir
değerler savunusu. Bu ikilemler kar-
şısında hekimlerin Gezi’ye sahip
çıkması, eylem ve etkinliklerinde
yer alıp, yanı başlarında yaralanan-
lara sağlık hizmeti sunması en doğal
hekimlik refleksi olarak yaşandı.
Ülkede iktidar partisi değişse de,
benzer neoliberal, dayatmacı, otoriter
eğilimler taşıyan bir başka parti
gelse de,  bu değerler ışığında has-
tanede ya da sokakta, yurttaş ya da
hekim olarak aynı refleksi gösterecek
olanlarla meslektaş olarak kalmak
isterim. Tersi bir yaklaşımın hekim-
likle, hatta yurttaşlıkla bir ilişkisinin
olmadığını düşünüyorum.

-Öte yandan, Sağlık Bakanlığı,
Gezi Parkı eylemleri sırasında
"hukuka aykırı biçimde, yetkisiz
ve kontrolsüz, revir adı altında
sağlık hizmet birimleri oluşturarak
amaçları dışında faaliyet göster-
diği" gerekçesiyle tabip odaları
yöneticilerine dava açtı. Gezi sü-
recinde sağlık hizmeti sunan he-

kimler gözaltına alındı, sağlık hiz-
meti sundukları için yargı önüne
çıkarıldı. Hekimlik yargılanabilir
mi?

Çok klasik olacak ama Sağlık Ba-
kanlığı yaptığı bu yasal değişiklik-
lerle ve tehditkar, cezalandırma
odaklı tutumuyla Gezi sürecinde
tarih karşısında kepaze olacaklar
listesinin başında yer almaya aday
oldu. Yaralıyı tedavi ettiği için hapis
ve milyon liralık para cezalarıyla
hekimleri tehdit etmenin, demokratik
ve insani bir refleksle yaralılara
destek vererek onlarca yaralının
yaşama dönmesini ya da kalıcı sa-
katlığının önlenmesini sağlayan Ta-
bip Odaları yöneticilerine “görevden
el çektirme” davaları açmanın başka
bir tanımı bulunmuyor. Günlük ya-
şamda “suç” işlemişlerse herkes
gibi hekimlerin de yargılanabile-
ceklerini, ama varlık nedeni, asli
işlevi olan yaralı tedavi etmenin
yani HEKİMLİĞİN yargılanama-
yacağını bilmeyen tıp fakültesi dip-
lomalı ama hekim olamayan Sağlık
Bakanları’nın yönetici olduğu bir
ülkede yaşıyoruz. Orta çağları, en-
gizisyonları, darbeci generalleri ya-
şamış insanlık tarihinin çok değil
birkaç yıl içinde bu etik, deontolijik
ve insanlık dışı anlayışı tarihte hak
ettiği yere, tarihin çöplüğüne gön-
dereceğine inanıyorum. 

“ ‘Örgüt kurma’ ya da ‘örgüt yöneticisi’ olma suçlamalarına yanıtım
ise çok kısa ve basit. Evet, ben bu ülkenin çok büyük, yaygın, etkili
ve önemli bir örgütünün yöneticisiydim. Bu ülkenin parkına da,
meydanlarına da, özgürlük talebine de, sağlık hakkına sahip çıktığı
gibi sahip çıkan bir örgütün, Türk Tabipleri Birliği örgütünün bir
yöneticisiydim. Zaten örgütlü olmayı ve örgüt kurmayı hayatımın en
doğru işlevlerinden biri olarak görüyorum.”

Aile hekimleri ile Aile Sağ-
lığı Merkezi çalışanlarına ya-
zılan hastane acil nöbetleri so-
runları da beraberinde getirdi.
Türk Tabipleri Birliği Aile He-
kimliği Kolu tarafından yapılan
açıklamada, Acillerdeki çalışma
ortamının güvenliksiz ve uzun
süreli çalışma bakımından ma-
denlerdeki çalışma koşulların-
dan farksız olduğuna dikkat
çekildi. 

Açıklamaya göre; bu çalışma
koşullarının ağırlığı nedeniyle
sağlık çalışanları hastalarına
nitelikli sağlık hizmeti suna-
mıyor. Bu durum sağlık çalı-
şanlarını mutsuz ediyor, mes-
leklerini sürdürmelerini zor-
laştırıyor.

Aile hekimliğine geçişle bir-
likte yıllarca hastane acillerinde
çalışarak tecrübe kazanmış pra-
tisyen hekimlerin aile hekim-
liğini tercih etmesi ile birlikte
acil servislerde hekim açığı
baş gösterdi, bu birimlerde ça-
lışan hekim sayısı yarıya düş-
tü.

Türkiye’de
acil başvuru sayısı
90 milyon

Bu sayının yetersizliğine kar-
şın kışkırtılmış sağlık hizmeti
talebinin ürünü olarak 76 mil-
yon insanın yaşadığı Türki-
ye’de acil başvuru sayısı 90
milyona ulaştı. Bu abartılı baş-
vuruların sonucunda Acil Ser-
visler sağlıkçılara yönelik şid-
det olaylarının en sık yaşandığı
birimler haline geldi.

Sağlık Bakanlığı’nın resmi
açıklamalarına göre acil ser-
vislere yapılan hasta başvuru-
larının %70’i acil olmayan va-
kalardan oluşuyor. Acil ser-
vislerde çalışan hekim sayısını
artıramayan iktidar acil nöbet-
lerini uzman hekimlere tuttu-
rarak olayı çözmeye çalıştı,
buna rağmen talep karşılana-
mayınca, çıkarılan kanun ve
genelgeler ile  Aile Hekimleri
de acil servislerde çalışmaya
zorlandı.

Türk Tabipleri Birliği Aile
Hekimliği Kolu’na göre Acil
Servislerde yaşanan sıkıntının
sorumlusu ne acil servis he-

kimleri ne uzman hekimler ne
de aile hekimleri… Sorunun
kaynağı; piyasacı “Sağlıkta
Dönüşüm” politikaları! 

Uyguladıkları sağlık politi-
kaları ile acil servisleri işlevsiz
hale getirenler ise bu birim-
lerde, uzmanlaşmış acil hekimi
yerine diğer branşlardan uzman
hekimleri ve Aile Sağlığı Mer-
kezleri’nde birinci basamakta
yetkinleşmiş acil deneyimi ol-
mayan sağlık çalışanlarını gö-
revlendirerek işi hepten içinden
çıkılmaz hale getiriyor.

Türk Tabipleri Birliği Aile
Hekimliği Kolu’nun açıklama-
sında, Acil nöbet görevlendir-
melerinin dayandırıldığı yasa-
nın, evrensel hukuk normlarına
ve çalışma ilkelerine uygun
olmadığında dikkat çekiliyor
ve şu ifadelere yer veriliyor:
“ASM çalışanları çocuk felci
virüsüne karşı toplum sağlığını
koruyacak aşı kampanyalarını
canla başla yürütürken ihtiyaç
olmamasına rağmen birçok
hastanenin acil servislerinde
ve 112 istasyonlarında zorla
görevlendirilmesi birinci ba-
samak koruyucu sağlık hiz-
metlerin sorunlarını daha da
arttırmaktan öteye gitmeye-
cektir.

Mayıs ayında birçok ilde
başlatılan zorunlu nöbet uy-
gulamaları, çalışanların tepki-
sini çekmiştir. Çalışanların hak-
larını gasp eden, dinlenme hak-
larını kısıtlayan, mesleki eğitim
ve deneyimlerine uygun ol-
mayan bir alanda angarya ça-
lıştırılmaları anlamına gelen
bu uygulamalara karşı sağlık
çalışanlarının %80’i nöbetlere
gitmemektedir. Sağlık Bakan-
lığı’nı uyarıyoruz; sağlık hiz-
metlerini üreten birinci basa-
mak sağlık çalışanlarını, ko-
ruyucu sağlık hizmetlerinden
çekerek acillerde yaşanan so-
runları çözemezsiniz. 

Bu işin kalıcı çözümü po-
pülizmden uzak sağlık politi-
kaları ve acil serviste
çalışan kalifiye hekim kadro-
larının arttırılması ile müm-
kündür.

Baskıcı otoriter yönetim an-
layışı hem toplumun sağlığını
tehdit etmekte hem de çalı-
şanların haklarını çiğnemek-
tedir”. 

Tıp Dünyası
HABER MERKEZİ

Sağlık hizmetlerinin 
ticarileştirilmesi
acilleri çökertiyor

İstanbul Valisi Hüseyin
Avni Mutlu 8

Temmuz’da ‘Gezi
Parkı’nı törenle açmış,
iki buçuk saat sonra da

kapatmıştı. Açılıştan
sonra parka girenler

polislerce çıkarılırken,
İstiklal Caddesi’ne de

müdahale edilmişti.
Olaylarda, Taksim

Dayanışması’ndan Dr.
Ali Çerkezoğlu'nun da
aralarında bulunduğu

50 kişi gözaltına
alınmıştı. 

İddianameden…
Cumhuriyet Savcısı Mesut

Erdinç Bayhan’ın hazırladığı
iddianamede daha önce “suç
işlemek amacıyla örgüt kur-
mak”la suçlanan Mücella Ya-
pıcı ve Ali Çerkezoğlu’nun da
aralarında bulunduğu 5 kişi,
bu kez “suç örgütü lideri ol-
mak” ve “Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na mu-
halefet etmek”le suçlanıyor. 5
kişi hakkında 3 yıl 3 aydan
13.5 yıla kadar hapis isteniyor.
Diğer 21 kişinin ise “Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu-
nu’na muhalefet ettikleri” öne
sürülüyor. 



Eskişehir Tabip Odası Genel Kurulu 26-27 Nisan 2014
tarihinde yapıldı.

Eskişehir Tabip Odası Yönetim Kurulu
Dr. Bülent Nazım Yılmaz (Başkan)
Dr. Erdal Keçecioğlu 
(Genel Sekreter)
Dr. Mustafa Tarık Turan (Muhasip)
Dr. Murat Süleyman Erol (Üye)
Dr. İlhan Özgüneş (Üye)
Dr. Fatma Tansu Sakarya (Üye)
Dr. Hüseyin Yıldırım (Üye)

Eskişehir Tabip Odası Başkanı
Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın mesajı:  

Eskişehir Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak hekimliğin
evrensel değerlerine bağlı kalarak, hekimlerin özlük, demokratik
ve bilimsel haklarının takipçisi ve savunucusu olmaya devam
edeceğiz. Aynı zamanda toplumun sağlık hakkının savunucu-
luğuna devam edeceğiz.

Mersin Tabip Odası Genel
Kurulu 27 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu
Dr. Ful Uğurhan (Başkan)
Dr. Mehmet Antmen (Genel Sekreter)
Dr. Zeki Sinan Doğan (Sayman)
Dr. Ruhsar Uçar (Veznedar)
Dr. İzzet Çalış (Üye)
Prof. Dr. Gülden Ersöz (Üye)
Dr. İbrahim Pekmez (Üye)

Mersin Tabip Odası
Başkanı Dr. Ful
Uğurhan’ın mesajı:

Merhaba;
Odamız seçimleri 27 Nisan

Pazar günü yapıldı. Çok ke-
yifli bir seçim ortamı yaşadık.
Hafta sonu çoluk çocuk, eski
dostlarla geçirilen bir buluş-
ma gününde gibiydik. Uyum-

lu ve temsiliyet gücü yüksek bir yönetim
kurulu oluşturduk. Aramıza yeni katılanların
heyecanı ve yeni fikirleri ile geçmiş dö-
nemden devam edenlerin deneyimleri bir
araya gelince oldukça verimli bir dönem
yaşayacağımıza inanıyoruz.

Mersin Tabip Odası olarak bu dönem de
hekimlerin özlük haklarını, tıbbın
etik değerlerini ve halkın sağlık

hakkını savunacağız.
Mersin’de çalışan he-
kimlerin % 71’inin
Odamıza üyeliği var.
Öncelikle üye sayımı-
zı arttırmayı ve üye-
lerimizin komisyon
çalışmalarımıza kat-
kısını sağlamayı he-
defliyoruz. İlimiz bir
ucundan diğerine me-

safelerin oldukça uzun olduğu bir il. Bu
nedenle ilçelerdeki temsilcilerimiz bizim
için çok önemli. Mesafeleri aşıp daha çok
bir araya gelebilmek için çaba harcayaca-
ğız.

İlimizin başlıca sağlık sorunlarının çö-
zümünde söz sahibi olmayı sürdüreceğiz.

Başta Akkuyu’da yapılması planlanan nük-
leer santral olmak üzere, halkın sağlık hak-
kını yanlış enerji politikalar ile yok etmeye
çalışan zihniyetle mücadeleye devam ede-
ceğiz. Kentteki sivil toplum örgütleri ve
Güney İlleri Tabip Odaları ile ortak çalış-
malarımıza geçmiş dönmelerde olduğu gibi
özen göstereceğiz. Diğer oda yönetimlerine
ve TTB Merkez Konseyi’ne başarılar dileriz. 

MERSİN TABİP ODASI

Haziran 2014Tabip odaları

yeni yönetimlerini

belirledi
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Ağrı Tabip Odası Genel Kurulu 
26-27 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Ağrı Tabip Odası Yönetim Kurulu
Dr. Ulaş Yılmaz 
(Başkan)
Dr. Fikri Ozan Arslan                                 
(Genel Sekreter)
Dr. Bahattin Goy (Mali Sekreter)
Dr. Pembe Güvenç (Üye)
Dr. Mehmet Bayat (Üye)

AĞRI 
TABİP ODASI

Çorum Tabip Odası Genel Kurulu 
10-11 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Çorum Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. Mustafa Azak (Başkan)
Dr. Mustafa Sungur 
(Genel Sekreter)
Dr. İzzet Ezer (Üye)
Dr. Ece Yazla (Üye)
Dr. Ali Yılmaz (Üye)

ÇORUM 
TABİP ODASI

Kırşehir Tabip Odası Genel Kurulu 
19 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Kırşehir Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. Oğuz Kocamış 
(Başkan)
Dr. Özkan Kocamış (Genel Sekreter)
Dr. Metin Durandurdu (Muhasip)
Dr. Zeki kaya (Üye)
Dr. Hakverdi Kılıç (Üye)

KIRŞEHİR 
TABİP ODASI

Elazığ Tabip Odası Genel Kurulu 
26-27 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Elazığ Tabip Odası Yönetim Kurulu
Dr. Ahmet Sacit Özbay (Başkan)
Dr. Necdet Özer (Genel Sekreter)
Dr. İlker Erden (Muhasip) 
Dr. Veysel Yüzgeç (Veznedar)
Dr. Ömer Faruk Kazez (Üye)
Dr. Abdülkadir Kantarcıoğlu (Üye)
Dr. Saim Berçin (Üye)

ELAZIĞ 
TABİP ODASI

ESKİŞEHİR TABİP ODASI
Van/Hakkari Tabip Odası Genel Kurulu 3-4 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Van/Hakkari Tabip Odası Yönetim Kurulu
Dr. Çetin Kotan (Başkan)
Dr. Erkan Doğan 
(Genel Sekreter) 
Dr. Cem Taylan Erden 
(Sayman)
Dr. Ayfer Horasan 
(Veznedar)
Dr. Ahmet Koç (Üye)
Dr. İrfan Bayram (Üye)
Dr. Salim Bilici (Üye)

VAN/HAKKARİ TABİP ODASI

Rize/Artvin Tabip Odası Genel
Kurulu 17-18 Mayıs 2014 tarihinde
yapıldı.

Rize/Artvin Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. Kazım Şahin (Başkan) 
Dr. Emrah Güney 
(Genel Sekreter) 
Dr. Hakan Görgülü 
(Mali Sekreter) 
Dr. Talip Başak (Üye) 
Dr. Şaban Çoruh (Üye)

Rize/Artvin Tabip Odası
Başkanı Dr. Kazım Şahin’in
mesajı:

Toplum olarak birbirimize karşı
hoşgörünün asgariye indiği bu
zorlu günlerde göreve gelmenin
bilinciyle, birinci önceliğimiz, ili-
mizdeki meslektaşlarımızın; baskı
ve şiddete maruz kalmadan onurlu
bir şekilde mesleklerini icra et-
melerine destek olmak, bu konuda
karşılaşacakları her türlü zorlukta
yanlarında olduğumuzu yapacağı-

mız icraatlarla hissettirmek olacak-
tır.

RİZE/ARTVİN TABİP ODASI



Mardin Tabip Odası’nın olağan kongresi
3 – 4 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleşti-
rildi.

Mardin Tabip Odası Yönetim Kurulu
Dr. Kamiran Yıldırım (Eş Başkan )
Dr. Güler Özdemir (Eş Başkan)
Dr. Erdoğan Erol (Genel Sekreter)
Dr. Ramazan Kaya (Veznedar Üye)
Dr. Fırat Öktem (Üye)

Mardin Tabip Odası mesajı: 
Coğrafyamızda 30 yıldır süren ve 100

binlerin canına mal olan savaşın ça-
tışmasızlık hali bizleri mutlu etmiştir.
Ancak süreç kalıcı bir barışa eviril-
mediği müddetçe yeniden çatışma
ortamına dönme riski mevcuttur.  Bu
riskin ortadan kaldırmak bu aşamadaki
en büyük sorumluluğu elbette hükü-
mete düşmektedir. Kürt sorunundan
kaynaklı çatışmaların çözümü, ev-
rensel insan hak ve özgürlüklerine
saygılı ve anayasal güvenceye ka-
vuşturulan temel haklarla sağlanır. 

Kongremizin, bölgemizde süren
fiili demokratik durumdan etkilen-

memesi düşünülemezdi. Özellikle yerel yö-
netimlerde yaşanan fiili durumda etkilenen
odamız, kongresinde iki önemli karara oy
birliği ile imza attı. Bunlar;

Mardin Tabip Odası’nın bu günde sonra
“eş başkanlık” sistemi ile yönetilmesi

-İçinde yer aldığımız coğrafyanın kültürel
değerlerine uygun olarak çok “çok dilli ve
çok kültürlü” hizmet verilmesi benimsen-
di.

Bundan böyle odamız eş başkanlık sistemi
ile yönetileceği gibi, imkânlar dâhilinde

çok kültürlü ve çok dilli hizmeti esas ala-
caktır.

Türkiye’nin içinden geçtiği siyasal durum,
sağlık politikaları, sağlık çalışanlarının du-
rumu değerlendirildi. Hükümetin sağlık
alanında yürüttüğü neoliberal politikaların
bölgemiz açısından büyük yıkımlara neden
olduğu tespit edildi. Özellikle 1. basamak
sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanmaya
başlandı. Her ne kadar aile hekimliği siste-
mine geçmekle sağlık alt yapısında bazı
olumluluklar yaşansa da, bölge tabanlı ve
ekip çalışmasından uzaklaşılmış olmanın
yarattığı sağlık problemleri görülmeye baş-
landı. Bunun neticesinde giderek artan

sayıda kızamık,
suçiçeği, kabakulak, sıtma
başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklarda
büyük artışlar görülüyor. Özellikle göç me-
selesinde, Suriye’den gelen mültecilerin
meselesinde büyük riskler ortaya çıkmaya
başladı. Geldikleri yerlerde aşılama tam
yapılamadığı gibi, geldikten sonra da onlara
ulaşımda sıkıntılar yaşanmakta. Şimdiye
kadar yapılan aşılama kampanyalarına rağ-
men henüz tüm nüfusa ulaşılamadığı gö-
rülmektedir. 

2. basamakta ise performans sisteminin
yarattığı rekabet ortamı ile kar amacı güden
sağlık anlayışı sonucu, hastaların güvenli

ve hasta odaklı sağlık hizmetine
ulaşamaması sonucu büyük bir
memnuniyetsizlik yaşanmakta. Biz
sağlık çalışanlarında ise yoğun ve
belirsiz mesailere rağmen yeterli
ve güvenceli gelecek sağlayacak
bir gelire kavuşamamaktayız. Ya-
şanan mesleki yozlaşma had safhaya
ulaşmış, hasta ve hasta yakınları
ile sürekli gerilimler yaşanmaktadır.
Tüm bunlardan sağlıkta neoliberal
politikalarda ısrar eden AKP hükü-
metleri sorumlu olduğu tespiti ya-
pıldı.

MARDİN TABİP ODASI

Tekirdağ Tabip Odası Genel Kurulu 26-
27 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Tekirdağ Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. Yücel Ayaz (Başkan)
Dr. Mustafa Baştürk (Üye)
Dr. Ferudun Bıkmaz (Üye)
Dr. Levent Cem Mutlu (Üye)
Dr. İbrahim Oktay (Genel Sekreter)
Dr. Özgü Özkan (Veznedar)
Dr. Nurdoğan Yavuz (Muhasip)

Tekirdağ Tabip Odası Başkanı
Dr. Yücel Ayaz’ın mesajı:

Sağlıkta dönüşüm programının hekimler
üzerinde yarattığı sorunları doğru olarak
tespit edip hekimlik onurunu, haklarını ve
iyi hekimlik uygulamalarını savunacağız.
Önceliğimiz "hekim ve hekim hakları"dır.
Son yıllarda hekimlerin Tabip Odası’na ka-
tılımının zayıf olduğunun farkındayız ve
daha güçlü bir Oda için tüm hekimlerin,
Odamıza üye olmalarını sağlamak istiyoruz.

Ayrıştırıcı değil birleştirici olmak istiyo-
ruz.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği yasa-
sından aldığımız güçle hekimler arasında
mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı sağ-
lamak, meslek mensuplarının maddi, manevi
hak ve yararlarını korumak istiyoruz.

Son yıllarda yalnızlaşan meslektaşlarımızın
bir araya gelmelerini ve tanışmalarını sağ-
layacak hekim lokalleri açmak, sosyal ve
kültürel etkinlikler (piknik, mangal partisi,
gezi, tiyatro v.s.) düzenlemek istiyoruz.

Aile hekimlerinin sorunlarına sahip çıkmak
istiyoruz.

Özel sağlık kuruluşlarındaki hekimlerin
gittikçe artan sorunlarının farkındayız ve
onların yanındayız.

İşyeri hekimliğinin OSGB adı altında pi-
yasalaştırılmasına karşıyız.

Kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin,
kurum hekimlerinin ve üniversitede çalışan
hekimlerin haklarını aramak istiyoruz.

Komisyonları etkinleştirerek sorunları bu-
rada tartışmak ve çözüm üretmek istiyoruz.

Hukuk komisyonu kurarak üyelerimize
gerektiğinde hukuki destek vermek istiyo-
ruz.

Tıp öğrencilerinin nitelikli bir tıp eğitimi
almaları gerektiğini savunuyor ve onlara
sahip çıkmak istiyoruz.

Diğer Tabip Odalarına ve Merkez Kon-
seyi'ne örnek olacak projeler üretmek isti-
yoruz.

Kurumlarla Odamız arasındaki ilişkileri
geliştirmek, işbirliği yapmak ve "Akademik
Odalar Birliği"ni ilimizde kurmak istiyo-
ruz.

Hekime yönelik şiddetin engellenmesi
için çalışacağız. Şiddete uğrayan hekimin
Meslek Odası olarak her zaman yanında
olacağız. Hekimleri, hekimlik yaptığı için
cezalandıran, hekim emeğini ucuzlatan, gü-
vencesiz ve esnek çalışmaya zorlayan ya-
salara karşı mücadele edeceğiz. Odamızın
gücünü, saygınlığını ve itibarını akademik
ve sosyal çalışmalarla arttıracağız. Hekimin
karşısında olanın biz de karşısında olacağız.
Sizi dinleyen bir "Meslek Odası" oluştura-
cağız.

TEKİRDAĞ TABİP ODASI

Haziran 2014
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yeni yönetimlerinibelirledi
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Trabzon Tabip Odası Genel Kurulu 
3-4 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Trabzon Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. Ahmet Rıza Güner (Başkan)
Dr. Kibar Yaşar Güven 
(Genel Sekreter)
Dr. Birgül Şimşek (Üye)
Dr. Selma Erdoğan Özkan (Veznedar)
Dr. Mustafa Arslan (Sayman)
Dr. Gürbuz Yuluğ (Üye)
Dr. Serdar Türkyılmaz (Üye)

TRABZON 
TABİP ODASI

Ordu Tabip Odası Genel Kurulu    
4 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Ordu Tabip Odası Yönetim Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Özgür Enginyurt 
(Başkan)
Dr. Tahir Can Türkeli 
(Genel Sekreter)
Dr. Tansel Okan (Muhasip)
Dr. Aygen Laçin (Veznedar)
Op. Dr. A. Ersin Erbaş (Üye)

ORDU 
TABİP ODASI

Şırnak Tabip Odası Genel Kurulu 
4 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Şırnak Tabip Odası Yönetim Kurulu
Dr. Azat Karagöz 
(Başkan)
Dr. Veysel Dağ 
(Genel Sekreter)
Dr. Sezai Sarıyıldız (Sayman)
Dr. Adem Boztepe (Üye)
Dr. Mücahit Gözlek (Üye)

ŞIRNAK 
TABİP ODASI

Siirt Tabip Odası Genel Kurulu 
11 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Siirt Tabip Odası Yönetim Kurulu
Dr. Ekrem Bilek 
(Başkan)
Dr. Abdulkahar Yıldız 
(Genel Sekreter)
Dr. İsmet Güler (Sayman)
Dr. Zelal Özkul (Üye)
Dr. Muğdat Balta (Üye)

SİİRT TABİP
ODASI



Karabük Tabip
Odası Genel Kurulu 17-18 Mayıs

2014 tarihinde yapıldı.

Karabük Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. Gökhan Aksakal (Başkan)
Dr. Kutsal Evren Löker (Genel Sekreter)
Dr. Hüseyin Torunoğlu (Muhasip)
Dr. Murat Karabulut (Üye)
Dr. Züleyha Alaçamlı Aslan

(Üye)

Karabük Tabip Odası
Başkanı Dr. Gökhan
Aksakal’ın mesajı: 

Karabük Tabip Odası seçimle-
rinde bizlere güvenerek 2 yıl bo-
yunca bayrağı teslim eden tüm
üyelerimize teşekkürlerimizi su-
narız. Yönetim olarak tüm hekim
arkadaşlarımızın desteğini, fikir-
lerini ve yardımlarını bekliyoruz.

Tüm hekimlerimizi Karabük Tabip Odası
çatısı altında toplanmaya çağırıyoruz. Mes-
leğimize karşı bilinçli olarak oluşturulan
negatif kamuoyunu düzeltmek için, alt
yapısı oluşturulmadan kurulan sağlık tes-
islerinde çalışmamıza göz yumarak bizi
hasta ile karşı karşıya bırakanlar için, bizleri

hedef göstererek kendi in-
sanımızın önüne atanlara ce-
vap için, gerekli koşulları
sağlamadan kalitesiz ve ni-
teliksiz eğitim alarak hekim
yetiştirilmesine karşı olmak
için, insan gibi yaşamak
amacıyla gerekli maddi im-
kanlara kavuşmak için, işi-
mizi doğru, dürüst ve bas-
kısız yapabilmek için, ge-
reksiz işler, angaryalar ve
nöbetler altında ezilmemek

için, her gün sağlıkta şiddet haberi okuma-

mak için, halkımıza nitelikli, kaliteli,  eşit
ve ulaşılması kolay sağlık hizmeti verebil-
mek için gelin birlik olalım, örgütlü olalım
ve güçlü olalım.

KARABÜK TABİP ODASI

Haziran 2014Tabip odaları

yeni yönetimlerini

belirledi
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Kırklareli Tabip Odası Seçimli Genel Kurulu 27
Nisan 2014 tarihinde yapıldı. Seçimleri Demokratik
Hekim Grubu aday listesi kazandı.

Kırklareli Tabip Odası Yönetim Kurulu
Dr. Taner Pehlivan 
(Başkan)
Dr. Atila Ergenekon 
(Genel Sekreter)
Dr. Mesut Gürel (Muhasip) 
Dr. Ali Küçük (Üye) 
Dr. Teoman Durukan (Üye)

KIRKLARELİ 
TABİP ODASI

Diyarbakır Tabip Odası Genel Kurulu 26-27 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu 
Dr. Cengiz Günay (Başkan)
Dr. Celal Canpolat (Genel Sekreter)
Dr. Ahmet Aydınalp (Sayman)
Dr. Özgür Ozan Şeşeoğulları (Veznedar)
Dr. Yakup Altaş (Üye)
Dr. Zelal Kolçak Dolu (Üye)
Dr. Cegerğun Polat (Üye)

DİYARBAKIR TABİP ODASI

Şanlıurfa Tabip Odası Genel Kurulu   3-4 Mayıs
2014 tarihinde yapıldı.

Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim Kurulu
Doç. Dr. Mehmet Gülüm (Başkan)
Uzm. Dr. Faruk Günak 
(Genel Sekreter)
Dr. Havva Asoğlu (Muhasip)
Uzm. Dr. Burak K. Ethemoğlu 
(Veznedar)
Doç. Dr. İbrahim Koruk (Üye)
Dr. Mehmet Güneş (Üye)
Dr. H. Yusuf Eryazgan (Üye)

ŞANLIURFA 
TABİP ODASI

Nevşehir Tabip Odası Genel Kurulu 26-27 Nisan
2014 tarihinde yapıldı.

Nevşehir Tabip Odası Yönetim Kurulu
Dr. Fatih Yakut
(Başkan)
Dr. Hüseyin Ergün 
(Genel Sekreter)
Dr. Yücel Şal 
(Muhasip)
Dr. Osman Özsoy (Üye)
Dr. M. Şükrü İnan (Üye)

NEVŞEHİR 
TABİP ODASI

Balıkesir Tabip Odası Genel Kurulu 10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde yapıldı.

Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu
Dr. Fikret Şahin (Başkan)
Dr. Hüseyin Gündoğdu (Genel Sekreter)
Dr. Ertürk Gençoğlu (Veznedar)
Dr. Tekin Özcan (Muhasip)
Dr. Ali Bozkurt (Üye)
Dr. Baki Aydoğan (Üye)
Dr. Fevzi Turgut (Üye)

BALIKESİR TABİP ODASI



Giresun Tabip Odası Genel Kurulu 4 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Giresun Tabip Odası Yönetim Kurulu
Op.Dr. Bekir Poyraz 
(Başkan)
Dr. Selami Oktay 
(Genel Sekteter)
Uzm. Dr. Erhan Teker 
(Sayman)
Dr. Özgür Ecevit  Özcan 
(Muhasip)
Op.Dr. Yavuz Üye 
(Üye)

Giresun Tabip Odası Op. Dr. Bekir
Poyraz’ın mesajı: 

Önümüzdeki süreçte başta hekim hakları
olmak üzere tüm sağlık emekçilerinin hak-
larının aktif savunucusu olacağız. Yeni olu-
şan genç, dinamik yönetim kurulu ile katı-
lımcı bir anlayışla Giresun ilimizdeki sivil
toplum kuruluşları ile işbirliği içinde görev
yapacağız.

GİRESUN TABİP ODASI
İzmir Tabip Odası Genel Kurulu 10-11 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu
Dr. Suat Kaptaner (Başkan)
Dr. Mete Güzelant (Genel Sekreter)
Dr. Mert Özbakkaloğlu (Veznedar Üye)
Dr. Ayşenur Oktay (Muhasip Üye)
Dr. Süleyman Kaynak (Üye)
Dr. Murat Ermete (Üye)
Dr. Nezaket Kaya ( Üye)

İZMİR TABİP ODASI

Haziran 2014
Tabip odaları

yeni yönetimlerinibelirledi
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Sivas/Erzincan Tabip Odası Genel Ku-
rulu 11 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Sivas/Erzincan Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. Sedat Özbay 
(Başkan)
Dr. Ömer Faruk Güzelimdağ 
(Genel Sekreter)
Dr. Alparslan Aydın 
(Muhasip)
Dr. Şeyda Figül Gökçe 
(Üye)
Dr. İsmail Polat 
(Üye)
Dr. Sibel Berksoy Hayta 
(Üye)
Dr. Hakan Uludağ 
(Üye)

SİVAS/
ERZİNCAN

TABİP ODASI

Sakarya Tabip Odası Genel Kurulu 4 Mayıs 2014 tarihinde
yapıldı.

Sakarya Tabip Odası Yönetim Kurulu
Dr. Gökhan Gedikli (Başkan)
Dr. Süha Bostancı (Genel Sekreter)
Dr. Ramazan Başsoy (Muhasip)
Dr. Fırat Karadeniz (Üye)
Dr. Ayhan Tınıç (Üye)
Dr. Serdar Değirmenci (Üye)
Dr. Rıdvan Karagöz (Üye)

Tokat Tabip Odası Genel Kurulu 
27 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Tokat Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. N. Bilal Durmaz 
(Başkan)
Dr. Şehadet Özden
Dr. Yunus Emre Bulut
Dr. Gülcan Şahin
Dr. İlker Kaya

TOKAT TABİP
ODASI

Niğde Tabip Odası Genel Kurulu
11 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Niğde Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. Mızrap Özer                                 
(Başkan)
Dr. Barış Vurmaz
( Genel Sekreter) 
Dr. Hasan Akbulut 
(Veznedar)
Dr. Selçuk Özmel 
(Muhasip) 
Dr. Aydın Kurt (Üye) 

Niğde Tabip Odası Başkanı Dr.
Mızrap Özer’in mesajı: 

Tüm hekimleri temsil etmeye ve
onların hak ve yararlarını korumak
amacıyla üyelerimizin desteği ile gör-
evimizi yapmaya çalışacağız. Hekim
arkadaşların öneri ve katılımlarıyla
daha verimli oda yönetimi olmaya
gayret edeceğiz. Tüm hekim arka-
daşlarımıza daha iyi çalışma ortamı
dileğimizle sağlıklı hukuk dolu günler
diliyoruz.

NİĞDE TABİP
ODASI

Bartın Tabip Odası Genel Kurulu 17-
18 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Bartın Tabip Odası Yönetim Kurulu
Burçin Sanlı
Mehmet Fehmi Yüksel
İlker Yedekçi
Hilmi Yükselen
Özgün Mengeş

BARTIN TABİP
ODASI

Samsun Tabip Odası Genel Kurulu 3-4
Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Samsun Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Fatih Özkan (Başkan)
Dr.Hamdi Yücel (Genel Sekreter)
Dr. Mustafa Erdil (Sayman) 
Dr. Sinan Akbulut (Veznedar)
Dr. Fatih İlkaya (Üye)
Dr. Mustafa Doğan (Üye)
Dr. Hüseyin Koray Topgül (Üye)

SAMSUN 
TABİP ODASI

Muş Tabip Odası Genel Kurulu 26-27
Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Muş Tabip Odası Yönetim Kurulu
Dr. Kenan Şeker (Başkan)
Dr. Fikret Aydın (Genel Sekreter) 
Dr. Mehmet Özel (Mali Sekreter)
Dr. Cahit Güler  (Üye)
Dr. Halil İlhan (Üye)

MUŞ TABİP
ODASI

SAKARYA TABİP ODASI 
Malatya Tabip Odası Genel Kurulu

26-27 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Malatya Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Dr. Prof. Dr. Ahmet Kızılay 
(Başkan)
Dr. Yusuf Güler 
(Genel Sekreter)
Dr. Mehmet Deniz 
(Veznedar)
Dr. Mahmut Durmuş 
(Üye)
Dr. Latif Kahraman (Üye)
Dr. Haydar Cemal Özdoğan (Üye)
Dr. Oğuz Demirbilek (Üye)

MALATYA 
TABİP ODASI



Bu karikatür Tıp Dünyası’nın 1999 yılı Mart sayısında yayımlanmıştır.
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